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PREFÁCIO

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri

e  de  Execuções  Penais  –  Área  de  Execução  Penal tem como missão  oferecer

suporte  técnico  aos  membros  do  Ministério  Público,  bem  como  fomentar  a

implementação  de  políticas  públicas  voltadas  à  efetividade  da  Execução  Penal,

tendo como parâmetro o princípio da dignidade humana. 

Nesse  viés,  se  insere  o  presente  Caderno  de  Execução  Penal,  que  visa

fornecer  um  material  de  apoio  aos  Promotores  e  Procuradores  de  Justiça  do

Ministério Público do Paraná, que atuam no âmbito da execução penal.

O presente material é composto de trechos da Lei de Execução penal e do

Código Penal comentados, resoluções, recomendações, com material doutrinário e

jurisprudencial, que tratam da temática afeta, tabelas dos incidentes da Execução

Penal,  decreto  de  comutação  e  indulto,  quadro  de  jurisdição  das  Varas  de

Execuções Penais do Estado do Paraná, dentre outros.

Desnecessário mencionar que as informações veiculadas no material  são

sugestões  para  um  melhor  exercício  da  atividade  funcional,  tendo  em  vista  a

independência funcional dos membros desta Instituição.

Em  suma,  o  presente  material  nada  mais  representa  do  que  uma

contribuição à mudança de paradigma no que tange à execução penal mediante seu

reconhecimento enquanto fator de transformação social.

Equipe do CAOP.
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1 DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

As  penas  privativas  de  liberdade  consistem  em  reclusão  e  detenção.  A

diferença  entre  as  penas  de  reclusão  e  detenção  consiste  nos  regimes  iniciais

fixados,  sendo  que  as  de  reclusão  serão  cumpridas  em  fechado,  semiaberto  e

aberto, enquanto as de detenção somente em semiaberto e aberto (artigo 33 do

CP).

Em relação à medida de segurança, quando a pena for de detenção caberá a

substituição por tratamento ambulatorial e sendo a pena de reclusão será aplicada a

internação (artigo 97 do CP). 

1.1 FINALIDADE DA EXECUÇÃO

A LEP traz em seu art. 1º duas ordens de finalidade. A primeira delas é a

correta  efetivação  dos  mandamentos  existentes  na  sentença  ou  outra  decisão

criminal, destinados a reprimir e prevenir os delitos. A segunda é a de “proporcionar

condições  para  a  harmônica  integração  social  do  condenado  e  do  internado”2,

instrumentalizada  por  meio  da  oferta  de  meios  pelos  quais  os  apenados  e  os

submetidos  às  medidas  de  segurança  possam  participar  construtivamente  da

comunhão social.

A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o

território nacional, será exercida, no processo de execução, em conformidade com a

2 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 28.
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Transitada  em  julgado  a  sentença  condenatória,  dar-se-á  início  à
execução penal.
Tratando-se  de  executado  preso  por  sentença  recorrível,  dar-se-á  a
execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente o
recurso sem efeito suspensivo.
No caso de medida de segurança, o processo de execução será iniciado
com a guia de internação ou tratamento ambulatorial.

 Ver  Resol.  nº  113/2010 do CNJ e  arts.  12  e  13 da  INC nº  02/2013 (TJPR,
CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).



LEP  e  o  CP3,  aplicando-se  as  referidas  leis  também  ao  preso  provisório  e  ao

condenado  pela  Justiça  Federal,  Eleitoral  ou  Militar,  quando  recolhido  a

estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Ao  condenado  e  ao  internado  serão  assegurados  todos  os  direitos  não

atingidos pela sentença ou pela lei.

1.2 ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o Juízo da Execução;

III - o Ministério Público;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a Defensoria Pública.

1.3 DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

Art.  65.  A  execução  penal  competirá  ao  Juiz  indicado  na  lei  local  de

organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

3 Ver também Resols. nº 93/2012 do TJPR e INC nº 02/2013 (TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).
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Segundo  o  artigo  27  da  Resol.  nº  93/2013  do  Órgão  Especial  do  TJPR,

competirá ao juízo da comarca ou foro em que residir o sentenciado a execução das

penas privativas de liberdade em regime aberto e das penas restritivas de direito,

bem como a fiscalização das condições do livramento condicional e da suspensão

condicional da pena. Quando, porém, a condenação estiver baseada na Lei Federal

nº 11.340/06, dar-se-á perante a unidade com atribuição de violência doméstica e

familiar contra a mulher. 

Ademais, havendo notícia, no processo de execução, sobre a alteração do

local  de  residência  do  sentenciado,  haverá  declínio  de  competência  ao  juízo

competente.

Apesar de o Pleno do Supremo Tribunal Federal já ter julgado inconstitucional

a  execução provisória  da  pena4,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  e o  Tribunal  de

Justiça do Estado do Paraná vêm se posicionando pela sua possibilidade, ainda que

com  recurso  sem  efeito  suspensivo.  Sobre  a  matéria,  o  Conselho  Nacional  de

Justiça a regulamenta por meio da Resol. nº 113/2010 e, no âmbito do Paraná, a

INC nº 02/2013 (TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP), no artigo 13.

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I  -  aplicar  aos  casos  julgados  lei  posterior  que  de  qualquer  modo  favorecer  o

condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

4 STF. HC 84078, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2009, DJe-035
DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-05 PP-01048.
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A competência para a execução das penas é estabelecida por Resolução
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tomando-
se por base na execução da pena em meio fechado ou semiaberto o local
da prisão e na execução da pena em meio aberto o local de residência do
executado.
A pena de multa será sempre executada no processo em que houve a
condenação, após o trânsito em julgado desta, seja ela aplicada isolada
ou cumulativamente com outra pena.

 Ver artigo 2º da INC nº 02/2013 (TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP) e arts.
26 a 28 da Resol. nº 93/2013 do Órgão Especial do TJPR.



a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d)  a  aplicação da medida de segurança,  bem como a  substituição da pena por

medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

 f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

 h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86.

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências

para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de

responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando

em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

1.4 DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de

segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:
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I - fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento;

II - requerer:

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;

c)  a  aplicação de medida de segurança,  bem como a  substituição da pena por

medida de segurança;

d) a revogação da medida de segurança;

e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da

suspensão condicional da pena e do livramento condicional;

f) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.

III  -  interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária,  durante a

execução.

Parágrafo  único.  O  órgão  do  Ministério  Público  visitará  mensalmente  os

estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

Resolução nº 56/2010 do CNMP
(Alterada pelas Resoluções 80/2011 e 120/2015)

 Inspeção  em  estabelecimentos
penais definidos no Título IV da LEP;

 O  sistema  para  preenchimento  dos
formulários do CNMP é denominado
SIMP (Sistema de Inspeção Prisional
do Ministério Público);

 O relatório anual deverá ser enviado
até  o  dia  05  de  abril,  refletindo  a
situação  dos  últimos  doze  meses
(março de 2014 a fevereiro de 2015);

 Os  relatórios trimestrais deverão
ser enviados até o dia 05 dos meses
de  junho,  setembro  e  dezembro,
refletindo  a  realidade  do  mês
imediatamente  anterior  ao
estabelecido  para  preenchimento  do
relatório,  ou  seja:  a)  o  relatório  de
junho  se  referirá  a  maio;  b)  o  de
setembro,  a  agosto;  e  c)  o  de
dezembro, a novembro;

 As  visitas  de  inspeção  aos
estabelecimentos  prisionais,  que
devem  ser  realizadas  pessoalmente

Ato Conjunto nº. 01/2015 – PGJ/CGMP

 Inspeção  em  carceragens  de
delegacias de polícia;

 Preenchimento  de  formulário
constante  do  Anexo  II  do  Ato
Conjunto, a ser registrado até o 5º dia
útil  do mês seguinte,  no livro virtual
do sistema PRO-MP;

 O  formulário  deverá  ser  preenchido
constando  as  observações  e
indicações de todas as providências
tomadas  pelo  Promotor  de  Justiça
com atribuição;

 A  relação  de  presos  que  se
encontram  custodiados  na
carceragem  inspecionada  deverá
acompanhar o formulário registrado;

 Providências:  as medidas judiciais  e
extrajudiciais  destinadas  a  sanar  as
irregularidades  constatadas  durante
as visitas de inspeção, incumbirá aos
Promotores  de  Justiça  que  as
executarem  (Resol.  nº.  4027/2015-
PGJ). 
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pelos membros do Ministério Público,
permanecem com frequência mensal
compulsória, em observância ao art.
68, parágrafo único, da LEP, as quais
deverão ser realizadas e registradas
em livro próprio5.

 O  membro  e  o  integrante  da
Corregedoria-Geral  devem  possuir
login e senha de acesso. 

Obs.: O Sistema de Inspeção do Ministério
Público  (SIMP)  poderá  ser  acessado  na
página  do  CAOP,  no  menu  “Inspeção
Prisional”. Nesse menu também poderão ser
acessados os links  do Manual  do Usuário,
Instruções e o Cronograma das Inspeções.

Obs.: o  formulário  a  ser  utilizado  está
disponível  na  página  do  CAOP,  no  item
“Inspeção em Carceragem de Delegacias”.

Incumbe  ao  Parquet,  portanto,  a  fiscalização  das  atividades  ligadas  à

execução penal, verificando frequentemente se a LEP e demais normas pertinentes

à  matéria  estão  sendo  cumpridas  em toda  a  sua  extensão,  possibilitando-lhe  a

análise das medidas judiciais ou administrativas cabíveis, a fim de sanar eventuais

irregularidades que forem constatadas durante as visitas. 

1.5 DO CONSELHO DA COMUNIDADE

Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto,

no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um)

advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor

Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido

pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. 

Parágrafo único. Na falta da representação, ficará a critério do Juiz da execução a

escolha dos integrantes do Conselho.

5 Artigo 2º, §1º, da Resolução nº 56/2010-CNMP, com a redação dada pela Resolução nº 120/2015-
CNMP.
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Quando houver mulheres grávidas ou com filhos, bem como adolescentes
nas  carceragens  das  delegacias,  deverá  ser  solicitada  a  imediata
transferência para unidades femininas do Sistema Penitenciário  e para
estabelecimento destinado a menores infratores.

 Ver art. 6º, IV, da Resolução nº 003/2012 – Central de Vagas



Para que possa haver uma completa reinserção dos cumpridores de pena ou

medida de segurança ao convívio social, necessário que lhes sejam fornecidos os

meios  capazes  de  prepará-los  para  esse  fim,  pois  do  contrário,  o  objetivo  da

execução penal não será alcançado.

Os  cumpridores  de  pena  ou  medida  de  segurança  ficam  segregados  e

quando do seu retorno, necessitam de suporte para que possam naturalmente se

readaptar.  A  adaptação  significa  estarem  eles  preparados  para  o  mercado  de

trabalho, para o convívio com os seus e com a sociedade em geral. Essa reinserção

só será possível com a ajuda da própria sociedade, pois é a ela que incumbe a

busca por alternativas a serem oferecidas ao apenado disposto a não mais delinquir.

Regulamenta  a  LEP  em  seu  artigo  4º  que  o  Estado  deverá  recorrer  à

cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de

segurança. Um dos principais suportes oferecidos ao cumpridor de pena ou medida

de segurança, senão o principal, é o Conselho da Comunidade, pois sendo ele bem

constituído e atuante, tornará essa tarefa árdua, um pouco mais branda.

1.5.1 O que é o Conselho da Comunidade

Segundo Mirabete “a ausência prolongada do condenado de seu meio social

acarreta um desajustamento que somente poderá ser superado se forem oferecidas

a ele condições adequadas a sua reinserção social quando for liberado. É preciso

pois, que toda a comunidade seja conscientizada da missão que lhe cabe na tarefa

de assistir  aquele  que,  tendo transgredido a lei  penal,  está resgatando o débito

criado com a prática do crime”. Trata-se, portanto, no dizer de René Ariel Dotti de

“um  órgão  da  execução  para  colaborar  com  o  juiz  e  a  Administração,  visando

neutralizar os efeitos danosos da marginalização”6.

6 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora 
Atlas, São Paulo: 2007, p. 246/247.
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1.5.2 Atribuições do Conselho da Comunidade

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I  -  visitar,  pelo  menos  mensalmente,  os  estabelecimentos  penais  existentes  na

comarca;

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência

ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

Ocorre,  entretanto,  que esse rol  não é taxativo,  podendo ser  encontradas

outras atribuições de igual importância no artigo 4º da INC nº. 01/2014.

1.5.3 Número de Participantes no Conselho da Comunidade

Com  relação  ao  número  de  pessoas  que  compõem  o  Conselho  da

Comunidade, ressalte-se que o artigo 80 da LEP e artigo 3º INC nº. 01/2014 dispõe

apenas o número mínimo de integrantes, e se portanto houver a possibilidade de se

ter um número maior de participantes, tanto melhor.

1.5.4 Atribuição do Ministério no Conselho da Comunidade

A INC nº.  01/2014 em seu artigo 16 prevê as atribuições de Promotor de

Supervisor do Conselho da Comunidade:

Art.  16  Compete  ao  Promotor  de  Justiça  Supervisor  do  Conselho  da

Comunidade:

I – estimular a sociedade local a envolver-se com a execução penal;

II  –  apoiar  o  processo  de  mobilização  da  sociedade,  visando  à  constituição  e

instalação do Conselho da Comunidade;

III – fiscalizar a atuação dos Conselhos da Comunidade;
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IV  –  conhecer  dos  Relatórios  de  Visitas  Mensais  aos  estabelecimentos  penais

elaborados pelo  Conselho,  encaminhando à  promotoria  competente para  adoção

das providências cabíveis em caso de constatação de irregularidades;

V – analisar e emitir parecer sobre o Balanço Contábil e as prestações de contas do

Conselho, especialmente daquelas que se refiram à aplicação dos recursos oriundos

das prestações pecuniárias;

VI – analisar e emitir parecer sobre o plano de aplicação dos recursos financeiros

apresentados pela Diretoria do conselho da Comunidade;

VII – receber os relatórios de atividades do Conselho da Comunidade.

1.5.5 Constituição do Conselho da Comunidade

Compete  ao  Juiz  da  Execução,  a  criação  e  a  regulamentação  do

funcionamento dos Conselhos da Comunidade, conforme artigo 66, IX, da LEP.

A INC nº. 01/2014 em seu artigo 15, I, dispõe que incumbe ao Juiz Supervisor

do  Conselho  da  Comunidade  compor,  instalar  e  supervisionar  o  Conselho  da

Comunidade. O artigo 36 da Resolução nº. 93/2013 do Órgão Especial do Tribunal

de Justiça do Estado do Paraná regulamenta que essa competência será dos Juízos

das Varas de Corregedoria dos Presídios.

Destaca-se  que  nas  Comarcas  ou  Foros,  com  mais  de  uma  vara,  a

competência relativa à Corregedoria dos Presídios será exercida, sucessivamente:

a) pelo juízo da Vara de Execuções Penais, onde houver; b) pelo juízo da 1ª Vara

Criminal, onde houver; c) pelo juízo da Vara Criminal, d) no Foro Regional de São

José dos Pinhais, a competência relativa à Corregedoria dos Presídios será exercida

pela 2ª Vara Criminal.

 

Caso inexista Conselho da Comunidade na respectiva Comarca ou Foro, o

Juiz e o Promotor de Justiça responsáveis pela sua Supervisão, no prazo de 60

(sessenta)  dias,  a  contar  da  entrada  em vigor  da  INC nº  01/2014 (21/01/2015),
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 Ver artigo 37 da Resol. nº. 93/2013 do Órgão Especial do TJPR.



devem fomentar sua criação, de acordo com as regras do Processo de Constituição

do Conselho da Comunidade previstas nos artigos 8º e 9º.

1.5.6 Regularização do Conselho da Comunidade

Se, ao tempo da entrada em vigor da INC nº 01/2014 (21/01/2015), existir

Conselho da Comunidade na respectiva Comarca ou Foro, o Juiz Supervisor, em até

5 (cinco) dias da vigência daquele ato, determinará, por portaria, a instauração de

Processo de Regularização do Conselho da Comunidade, conforme artigos 10 e 11.

1.5.7 Termo de Compromisso

Após constituição ou regularização do Conselho da Comunidade, este deverá

celebrar Termo de Compromisso com o Juiz e Promotor de Justiça responsáveis

pela sua Supervisão.

Os modelos de documentos necessários para o funcionamento do Conselho

da Comunidade  também poderão ser  encontrados no  Manual  de  Constituição  e

Regularização do Conselho da Comunidade.

1.5.8 Alteração do Estatuto Social

As alterações do Estatuto Social,  dos membros da Diretoria,  do Conselho

Fiscal ou de dados cadastrais do Conselho da Comunidade devem ser comunicadas
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 Ver fluxograma 02 do Manual de Constituição e Regularização do Conselho da 
 Comunidade (pág. 58).

 Ver fluxograma 03 do Manual de Constituição e Regularização do Conselho da
Comunidade (pág. 71).

 Ver  modelo  13  do  Manual  de  Constituição  e  Regularização  do  Conselho  da
Comunidade (pág. 54).



ao  Juízo  Supervisor,  mediante  pedido  de  alteração  do  cadastro,  procedendo-se

conforme artigo 13 da INC nº 01/2014.

1.5.9 Atuação e Recebimento de Valores de Prestação Pecuniária

INC nº 01/2014:

Art.  5º O Conselho da Comunidade, para atuar na respectiva Comarca ou

Foro, bem como para receber os valores de prestação pecuniária decorrentes de

penas ou medidas alternativas, conforme regulamento específico, deverá:

I – estar devidamente constituído;

II – encontrar-se em situação regular;

III – celebrar Termo de Compromisso com o Juízo e Promotoria responsáveis pela

sua supervisão;

IV  –  manter  escrita  contábil,  fiscal  e  trabalhista,  em  ordem  e  subscrita  por

contabilista  devidamente  habilitado  junto  ao  CRC  –  Conselho  Regional  de

Contabilidade.

O recebimento e a aplicação de valores de prestação pecuniária decorrentes

de  penas  ou  medidas  alternativas,  pelo  Conselho  da  Comunidade,  estão

disciplinados nos artigos 13 e seguintes da INC nº 02/2014 (em vigência a partir de

02/03/2015).

1.6 DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

Art.  82.  Os  estabelecimentos  penais  destinam-se  ao  condenado,  ao

submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§  1°  A mulher  e  o maior  de  sessenta anos,  separadamente,  serão recolhidos a

estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. 
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 Ver fluxograma 04 do Manual de Constituição e Regularização do Conselho da
Comunidade (pág. 75).



§  2º  -  O  mesmo  conjunto  arquitetônico  poderá  abrigar  estabelecimentos  de

destinação diversa desde que devidamente isolados.

Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.

Art.  103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de

resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do

preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Art.  105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de

liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia

de recolhimento para a execução.

1.7 DOS DEVERES DO APENADO

Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às

determinações  das  autoridades  e  seus  agentes  e  no  desempenho  do  trabalho.

Parágrafo  único.  Estão  sujeitos  à  disciplina  o  condenado  à  pena  privativa  de

liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório.

Art.  45.  Não haverá  falta  nem sanção disciplinar  sem expressa e anterior

previsão legal ou regulamentar.

1.8 DAS FALTAS DISCIPLINARES

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A

legislação local7 especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.

Parágrafo  único.  Pune-se  a  tentativa  com  a  sanção  correspondente  à  falta

consumada.

7 No Estado do Paraná, estão dispostas no Decreto Estadual nº 1.276/1995 (Estatuto Penitenciário).
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A respeito dos itens que devem constar  da guia de recolhimento para
presos  condenados  a  regime  fechado  ou  semiaberto,  da  guia  de
execução  para  presos  condenados  em  regime  aberto  e  restritiva  de
direitos  e  da  guia  de  internação  ou  de  tratamento  ambulatorial  para
cumprimento  de  medida  de  segurança,  ver  INC  nº  02/2013  (TJPR,
CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP) e Resol. nº 113/2010 do CNJ.



Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III  - possuir,  indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de

outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar,

que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Parágrafo  único.  O  disposto  neste  artigo  aplica-se,  no  que  couber,  ao  preso

provisório.

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

I - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39.

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;

II - recolhimento em cela individual; 
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A falta grave interrompe o prazo para obtenção de benefício na execução
penal,  estabelecendo-se  nova  data-base.  Ou  seja,  reinicia-se  o  novo
cômputo do lapso temporal sobre a pena remanescente (Súmula 534 do
STJ).
No caso do livramento condicional, tal entendimento não prevalece, uma
vez que o cômputo não se interrompe, conforme jurisprudência majoritária
e Súmula nº 441/STJ.



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. 

§ 1º 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.

§ 2º 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. 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que

possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado.

Art.  54.  As sanções dos incisos I  a IV do art.  53 serão aplicadas por ato

motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado

despacho do juiz competente.

§ 1° A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de

requerimento  circunstanciado elaborado pelo diretor  do estabelecimento ou outra

autoridade administrativa.

§ 2º A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida

de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de

quinze dias.
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Súmula  526/STJ:  O  reconhecimento  de  falta  grave  decorrente  do
cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde  do  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal  condenatória  no
processo penal instaurado para apuração do fato. 
Súmula 533/STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no
âmbito  da  execução  penal,  é  imprescindível  a  instauração  de
procedimento  administrativo  pelo  diretor  do  estabelecimento  prisional,
assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído
ou defensor público nomeado.



1.9 DAS RECOMPENSAS

Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em

favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao

trabalho.

Art. 56. São recompensas:

I - o elogio;

II - a concessão de regalias.

Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a

forma de concessão de regalias.

1.10 DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

Art.  57.  Na  aplicação  das  sanções  disciplinares,  levar-se-ão  em  conta  a

natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a

pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a

V do art. 53.

Art.  59. Praticada a falta disciplinar,  deverá ser instaurado o procedimento

para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. 

Parágrafo único. A decisão será motivada.

21

O STF,  o STJ e o TJPR têm se posicionado pela necessidade de se
garantir a defesa técnica do apenado: 

 STF. RE 398269, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 15/12/2009, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-
02391-07 PP-01527.

 STJ. HC 235.526/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
12/06/2012, DJe 20/06/2012.

 TJPR -  2ª  C.Criminal  -  HCC -  1010932-1 -  Foro  Regional  de São José dos
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Lidia Maejima -
Unânime -  - J. 14.03.2013.



Ainda em relação à apuração da falta grave, o posicionamento majoritário é

pela  desnecessidade  de  instauração  de  procedimento  administrativo  disciplinar

(PAD).

1.11 DO TRABALHO

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho

na medida de suas aptidões e capacidade. 

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá

ser executado no interior do estabelecimento.

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado

somente  em  serviço  ou  obras  públicas  realizadas  por  órgãos  da  Administração

Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a

fuga e em favor da disciplina.

Art.  37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do

estabelecimento,  dependerá  de  aptidão,  disciplina  e  responsabilidade,  além  do

cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a

praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento

contrário aos requisitos estabelecidos.
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O  STJ  estabeleceu  entendimento  no  sentido  de  que  é  possível  a
concessão  do  trabalho  externo  ao  condenado  em  regime  semiaberto,
independentemente do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena.

 STJ. HC 251.107/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
12/03/2013, DJe 19/03/2013.

 STJ.  RHC  31.555/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012.

O  STJ  firmou  entendimento  de  que  para  apuração  da  falta  grave  é
prescindível PAD, quando realizada audiência de justificação.

 STJ.  AgRg  no  HC  204.078/RS,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013.



1.12 DA DETRAÇÃO

A Lei  Federal  nº.  12.736/12  inseriu  o  §  2º,  no  artigo  387,  do  Código  de

Processo Penal (CPP), estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para

fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 

A detração penal,  conforme o artigo 42 do Código Penal (CP), trata-se do

cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de

prisão  provisória,  no  Brasil  ou  no  estrangeiro,  o  de  prisão  administrativa  e  de

internação, o que não se confunde com a “detração” da Lei Federal nº 12.736/12. 

Já no tocante à “detração” trazida pela novel lei, não se trata de detração do

tempo da pena  privativa  de  liberdade,  mas sim a  sua observância  para  fins  de

fixação  do  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena.  O  Magistrado  não  poderá

modificar a pena definitiva e essa deverá ser considerada para todos os demais

efeitos penais execucionais.

Dessa forma, não há que se falar em uma nova pena, pois, o  quantum de

pena não será alterado pelo juízo de conhecimento.  Portanto,  a  detração,  como

desconto na pena, continuará sendo de competência do juízo da execução.
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 Ver  TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1176714-7 - Região Metropolitana de Maringá -
Foro Central de Maringá -  Rel.: Fernando Ferreira de Moraes - Unânime -  - J.
21.05.2015.

 Ver  TJPR -  3ª  C.Criminal  -  AC  -  1314799-8  -  Foz  do  Iguaçu  -   Rel.:  João
Domingos Kuster Puppi - Unânime -  - J. 28.05.2015

Exemplo:  José  teve  sua  pena  definitiva  fixada  em 08  (oito)  anos  e  5
(cinco) meses de reclusão, sendo que ficou preso provisoriamente por 01
(um)  ano  e  5  (cinco)  meses.  Ao  fixar  o  regime,  o  Magistrado  deverá
considerar  o  tempo  de  prisão  provisória,  sem,  contudo,  diminuir  do
quantum  da pena definitiva. Sendo assim, no presente caso, a pena do
sentenciado  seria  fixada  em  08  (oito)  anos  e  05  (cinco)  meses  de
reclusão, podendo ser adotado o regime semiaberto, observando o artigo
387, § 2º do CPP.



1.13 DA REMIÇÃO DE PENA

De acordo com a LEP, o instituto da remição trata-se de desconto de parte da

pena mediante trabalho ou estudo, sendo a proporção de 3 (três) dias de trabalho

para  1  (um)  dia  de  pena  remido e,  no  caso de estudo,  de  12  (doze)  horas  de

frequência escolar para 1 (um) dia de pena.

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto

poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1º contagem de tempo será feita à razão de: 

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de

ensino fundamental,  médio,  inclusive  profissionalizante,  ou  superior,  ou  ainda de

requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 

§ 2º atividades de estudo a que se refere o § 1o poderão ser desenvolvidas de forma

presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas

autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de

estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.
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No caso de o apenado realizar hora extra além da jornada normal de 08
(oito) horas diárias, deve-se considerar 01 (um) dia de remição para cada

06 (seis) horas extras trabalhadas.
 STJ. HC 39540/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,

julgado em 26/04/2005, DJ 01/07/2005, p. 577.

No mesmo sentido  ocorre  quando  o  apenado  trabalhar  menos  que  a
jornada mínima estabelecida em lei, quando será computado 01 (um) dia
de trabalho a cada 06 (seis) horas trabalhadas.

 STJ. REsp 836952/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 17/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1.



§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos

continuará a beneficiar-se com a remição. 

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um

terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o

cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de

educação. 

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui

liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de

educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova,

observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
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Diversamente do que ocorre com a remição pelo trabalho, a remição por
estudo se estende também ao regime aberto e livramento condicional. 

Tendo em vista que há previsão legal no § 3º, do artigo 126 da LEP, de
que sejam compatibilizados os horários de trabalho e estudo, bem como
considerando  que  o  preso  poderá  estudar  04  (quatro)  horas  por  dia  e
trabalhar somente 06 (seis) horas diárias, pode-se dizer que nesses casos
o preso poderá remir sua pena na proporção de 02 (dois) por 03 (três)
dias.
No caso do cumpridor de pena não estar, circunstancialmente, vinculado a
atividades  regulares  de  ensino  no  interior  do  estabelecimento  penal  e
realizar  estudos  por  conta  própria,  ou  com  simples  acompanhamento
pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação
ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como
base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da
pena pelo estudo,  50% (cinquenta por cento)  da carga horária  definida
legalmente  para  cada nível  de  ensino  [fundamental  ou  médio  -  art.  4º,
incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resol. n. 03/2010, do CNE,
isto  é,  1600  (mil  e  seiscentas)  horas  para  os  anos  finais  do  ensino
fundamental  e  1200  (mil  e  duzentas)  horas  para  o  ensino  médio  ou
educação profissional técnica de nível médio.

 Ver art. 1º, IV da Recomendação nº 44/2013 do CNJ.



§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e

a defesa. 

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do

tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da

data da infração disciplinar.

O juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, podendo variar do

mínimo  01  (um)  dia  ao  máximo  1/3  (um  terço).  Para  tanto,  deverá  levar  em

consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato

praticado pelo apenado,  bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão,

conforme artigo 57 da LEP.

Destaca-se que a nova legislação acrescentou que o juiz “poderá” revogar

parcela  do  tempo remido,  ao  contrário  da  antiga  disposição  do  artigo  127,  que

dispunha que “o condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo

remido”. 

De acordo com Renato Marcão8, apurada a falta grave, poderá ou não o juiz

determinar a perda de dias remidos, consequência essa que não mais é automática,

tornando-se agora uma faculdade conferida ao juiz da execução, devendo-se seguir

as norteadoras do artigo 57 da LEP.

No  entanto,  a  posição  jurisprudencial  majoritária  é  no  sentido  de  que  a

discricionariedade do juiz se limita à quantidade de perda dos dias remidos em até

1/3, configurando-se a punição como consequência necessária do cometimento de

falta grave. 

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos

os efeitos. 

8 MARCÃO, Renato. Lei N. 12.433, de 29-6-2011: Remição de Pena Pelo Estudo, Cômputo e Perda
dos  Dias  Remidos. Disponível  em:  <http://www.midia.apmp.com.br/arquivos/pdf/artigos/2011_
remição_pena_estudo.pdf>. Acesso em 03 ago. 2011.
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 TJPR  -  3ª  C.Criminal  -  RA  -  921944-5  -  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba -  Rel.: José Cichocki Neto - Unânime -  - J. 13.12.2012

 STJ.  HC 201.068/RS, Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA, julgado em
18/08/2011, DJe 01/09/2011.



Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da

execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou

estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar

ou de atividades de ensino de cada um deles. 

§  1º  O  condenado  autorizado  a  estudar  fora  do  estabelecimento  penal  deverá

comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino,

a frequência e o aproveitamento escolar.

§ 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar

falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.

1.13.1 Da Remição por Leitura – Lei Estadual nº. 17.329/2012

No Estado do Paraná foi  publicada a Lei  nº  17.329/2012,  que instituiu  o

Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito dos Estabelecimentos Penais do Estado

do Paraná.

O apenado poderá obter remição de 04 (quatro) dias de sua pena, a cada

relatório de leitura ou resenha entregue (artigo 9º), limitando-se a 01 (uma) obra

literária a cada 30 (trinta) dias (artigo 10, caput). O relatório ou a resenha deverá

atingir a nota igual ou superior a 6,0 (seis), conforme o artigo 12.

Ressalta-se que, consoante disposição do artigo 23, tal benefício somente

poderá ser concedido após declaração pelo juiz competente para a execução da

pena, devendo ser ouvido previamente o Ministério Público e a Defesa, tratando-se
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 STJ.  HC 206.782/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2011, DJe 20/10/2011.

 STJ.  HC 206.782/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2011, DJe 20/10/2011.



de medida jurisdicional e não meramente administrativa, em conformidade com o

princípio da judicialização da execução penal.

1.14 DA SOMA E UNIFICAÇÃO DAS PENAS

Art.  111.  Quando houver  condenação por  mais de um crime,  no mesmo

processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será

feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso,

a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena 

ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Quando  o  apenado  possui  diversas  condenações,  sua  pena  deverá  ser

somada,  conforme dispõe o artigo 111 da LEP, inclusive as penas privativas de

liberdade substituídas por restritivas de direito, quando incompatíveis com o regime

semiaberto e o fechado. Ao serem somadas as penas, é estabelecido o quantum de

pena  resultante  que  servirá  de  base  para  os  benefícios  da  execução  penal

(comutação, progressão, livramento etc). 

Somadas as penas, deverá ser observado o quantum de pena já cumprido

pelo apenado (observadas a detração e remição, se houver).

Já a unificação de penas ocorre nas seguintes hipóteses: a) quando houver

concurso formal próprio e crime continuado; ou b) quando a soma das penas for

superior ao limite máximo de 30 anos.
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“A superveniência de nova condenação definitiva  no curso da execução
criminal  sempre altera a data-base para concessão de benefícios,  ainda
que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A
data  do  trânsito  em  julgado  da  nova  condenação  é  o  termo  inicial  de
contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir
do somatório das penas que restam a ser cumpridas”.

 STF.  HC 101023, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 09/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT
VOL-02395-03 PP-00834

 STJ. HC  209.528/MG,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),  SEXTA  TURMA,  julgado  em
17/11/2011, DJe 28/11/2011.



Quanto à unificação relativa ao concurso formal próprio e crime continuado,

leciona Mirabete9:

[…] quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria
violar  as  normas do concurso  de  crimes.  Ela  concretiza  na  execução a
unidade  estabelecida  pela  lei  penal  referente  às  penas  dos  crimes
praticados em concurso. Havendo, assim, duas ou mais condenações em
que tenham ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução
ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas
impostas em processos diversos.
[…]. A unificação é um incidente de execução, já que por ela se reduz a
duração das penas aplicadas nas várias sentenças.

 Já no tocante à unificação de penas para que seja observado o limite máximo

de 30 anos, ainda dispõe que10: 

[…] unificadas as penas e sobrevindo nova condenação, deve ser realizada
nova  unificação,  desprezando-se,  para  esse  fim,  o  período  de  pena  já
cumprido.  […] Suponha-se,  por  exemplo,  que foram unificadas as penas
que somavam 40 anos e que, cumprido 10 dos 30 após a unificação, seja o
preso condenado a mais 15. Dos 35 anos (soma do restante da primeira
com a nova pena) deverá cumprir apenas 30 a contar da data do crime que
cometeu  na  prisão.  Quando a  soma do  restante  da  pena  anteriormente
unificada com a nova for inferior a 30 anos, o condenado deverá cumprir o
que resta  da pena unificada, somando-se a ela  a nova sanção imposta.
Assim,  se  nessa  hipótese  for  o  preso  condenado  a  cinco  anos,  deverá
cumprir  os  20  anos  restantes  da  primeira  unificação  e  os  cinco  anos
impostos, ou seja, 25 anos a partir da data da prática do crime. 

Contudo,  a  pena  unificada  para  atender  ao  limite  de  trinta  anos  de

cumprimento, determinado pelo artigo 75 do CP, não é considerada para concessão

de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável  de

execução, o que deverá ser calculado sobre o total das penas impostas.

9 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora 
Atlas, São Paulo: 2007, p. 195.
10 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora 
Atlas, São Paulo: 2007, p. 200.
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1.15 DA PROGRESSÃO DE REGIME

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.

A  execução  da  pena  é  feita  de  maneira  progressiva,  ou  seja:  do  regime

fechado  ao  semiaberto  e  deste  ao  aberto.  O  prazo  para  progressão  de  regime

prisional difere se for crime hediondo ou comum. É vedada a progressão por saltos

(fechado  para  o  aberto),  contudo,  há  precedentes  reconhecendo  a  possibilidade

quando o tempo de cumprimento de pena se aproxima do final,  sem que tenha

progredido de regime anteriormente.

A prática de falta grave interrompe a contagem de prazo para a progressão de

regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa

infração, conforme súmula 534 do STJ.
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Cabe  lembrar  que,  antes  do  julgamento  do  HC 82.959  pelo  Supremo
Tribunal  Federal  (STF) não era possível  a obtenção de progressão de
regime nos crimes hediondos. Tal benesse tornou-se possível haja vista a
Corte Suprema ter declarado a inconstitucionalidade da Lei 8.072/90, no
tocante  à  vedação  da  progressão  de  regime  nos  crimes  hediondos.
Posteriormente,  com  advento  da  Lei  11.464/07,  estabeleceu-se  a
possibilidade de progressão de regime nos delitos hediondos.  Devido a
essa sucessão de tratamento  no tocante  à  progressão de regime nos
crimes hediondos, estabeleceu a jurisprudência que, para os crimes que
tivessem sido  praticados antes  da entrada em vigor  da lei  11.464/07
(28/03/2007) é adotado como requisito objetivo o  cômputo de 1/6 de
cumprimento  da  pena.  Com  relação  àqueles  cometidos  após  a
referida  lei,  adota-se  como  requisito  objetivo  o  cômputo  de  2/5
(primário) ou 3/5 (reincidente).

 Ver TJPR - 4ª C.Criminal - RA 0492477-4 - Foro Central da Região Metropolitana
de  Curitiba  -  Rel.:  Juiz  Subst.  2º  G.  Tito  Campos  de  Paula  -  Unanime  -  J.
07.05.2009;

 Ver rito e documentação necessária para a progressão de regime na INC nº
02/2013 (TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).



Em recente decisão do plenário do STF, foi julgado que a progressão de

regime sem a quitação ou comprovação de parcelamento da multa  só pode ser

concedida nos casos em que o sentenciado comprovar incapacidade absoluta de

quitar a dívida. 

1.16 REGRESSÃO DE REGIME

Art.  118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o

condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena

em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas

nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa

cumulativamente imposta.

§  2º  Nas  hipóteses  do  inciso  I  e  do  parágrafo  anterior,  deverá  ser  ouvido

previamente o condenado.

No caso de regressão definitiva, com exceção do inciso II, deverá o apenado

ser ouvido previamente, nos termos do artigo 118, § 2º, da LEP.

Nada impede, porém, segundo a jurisprudência, que haja regressão cautelar

caso não seja encontrado para comparecimento em audiência de justificação, com

eventual expedição de mandado de prisão. Com a realização da audiência e não

havendo  justificativa  plausível,  desde  logo,  poderá  ser  regredido  de  regime  em

caráter definitivo.
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 Ver  EP  12  ProgReg-AgR/DF,  rel.  Min.  Roberto  Barroso,  8.4.2015.  (EP-12)  –
Informativo 780 – STF. 

Ocorrida a regressão de regime prisional, reinicia-se a nova contagem do
lapso temporal sobre a pena remanescente para a obtenção de uma nova
progressão de regime.



Além das hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 118 da LEP, válidas

para todos os regimes de cumprimento de pena, o regime aberto também poderá

sofrer  regressão  se  houver  frustração  dos  fins  da  execução  (por  exemplo:

descumprimento das condições impostas). 

Quanto ao não pagamento da multa  cumulativamente imposta,  ressalta-se

que seu inadimplemento, após o advento da Lei nº 9.268/96 que alterou a redação

do artigo 51 do CP, não enseja mais a conversão em pena privativa de liberdade,

bem como a regressão do regime prisional, pois passou a ser considerada dívida de

valor devendo ser executada pela Fazenda Pública. 

1.17 REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA 

A competência para execução da pena em regime aberto é a do local  de

residência do executado.

O Código Penal  e a Lei  de Execução Penal  tratam do regime aberto nos

seguintes artigos:

Código Penal

Art.  36.  O  regime  aberto  baseia-se  na  autodisciplina  e  senso  de

responsabilidade do condenado.
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 STJ, HC 201.684/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado
em 14/06/2011, DJe 01/07/2011.

 TJPR - 4ª C.Criminal - HCC - 843306-7 - Jaguariaíva -  Rel.: Naor R. de Macedo
Neto - Unânime -  - J. 01.12.2011.

 TJ-MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 04/02/2014,
Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL. 

 Ver artigo 27, I, a, da Resol. nº 93/2013 do Órgão Especial do TJPR.
 Ver artigo 2º da INC nº 02/2013 CGJ/PR, MP/PR, SEJU/PR, SESP/PR.



§  1º  O  condenado  deverá,  fora  do  estabelecimento  e  sem vigilância,  trabalhar,

frequentar  curso  ou  exercer  outra  atividade  autorizada,  permanecendo  recolhido

durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2º O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como

crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa

cumulativamente aplicada.

Lei de Execução Penal

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de

seu programa e das condições impostas pelo Juiz.

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

II  - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi

submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de

responsabilidade, ao novo regime.

Parágrafo  único.  Poderão  ser  dispensadas  do  trabalho  as  pessoas  referidas  no

artigo 117 desta Lei.

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de

regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for

determinado.

Art.  116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício,  a

requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado,

desde que as circunstâncias assim o recomendem.

Como  visto  acima,  a  lei  possibilita  a  fixação  do  regime  inicial  aberto  ao

condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, devendo

33



o juiz ainda observar as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Código Penal, isto é,

diante de circunstâncias desfavoráveis poderá fixar o regime inicial semiaberto ou

fechado, mesmo ao condenado não reincidente a pena igual ou inferior a quatro

anos.

Conforme leciona Julio  Fabbrini  Mirabete,  as  condições gerais,  de  caráter

obrigatório para o apenado, estão previstas no artigo 115 e incisos da LEP, como

também aquelas previstas em lei local, por exemplo, não abandonar ou dar causa à

demissão  de  emprego  etc.  Ainda,  existem  condições  especiais  que  podem  ser

fixadas pelo juiz por precaução e cautela, levando em conta a natureza do delito e

as condições pessoais de seu autor. Exemplos citados pelo autor são: condições

especiais anteriormente estabelecidas na lei para a extinta medida de segurança da

liberdade vigiada, como as de proibição de frequentar determinados lugares (casas

de  bebidas,  certas  reuniões,  espetáculos  ou  diversões  públicas),  de  não  trazer

armas ou instrumentos capazes de ofender etc.,  bem como as que fixam para a

suspensão  condicional  do  processo  e  livramento  condicional,  sem  prejuízo  da

determinação de outras que entenda oportunas aos fins da pena. Essas condições

poderão ser modificadas ao longo da execução conforme regulamenta o artigo 116

da LEP11.

Com base no art.  115 da LEP, o juiz poderá estabelecer outras condições

para  o  regime  aberto.  Aqui,  vinha  sendo  imposta  a  prestação  de  serviços  à

comunidade  ou,  ainda,  prestação  pecuniária  durante  determinado  período  do

cumprimento da pena. Porém, diversos julgados reconheceram a impossibilidade de

aplicação de pena restritiva de direitos como condição ao regime aberto, uma vez

que se trata de pena substitutiva e autônoma à privativa de liberdade. Tanto que a

matéria foi sumulada pela Terceira Seção do STJ.

11 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora 
Atlas, São Paulo: 2007, p. 465.
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A fiscalização do cumprimento do regime aberto deverá ser realizada pelo

juízo competente, conforme Resol. nº 93/2013 do Órgão Especial do TJPR.

1.18 SAÍDA TEMPORÁRIA

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão

obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta,

nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau

ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Parágrafo  único.  A  ausência  de  vigilância  direta  não  impede  a  utilização  de

equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o

juiz da execução. 

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução,

ouvidos  o  Ministério  Público  e  a  administração  penitenciária  e  dependerá  da

satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado12;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e

1/4 (um quarto), se reincidente13;

12 Comprovado através de Atestado de Permanência e Comportamento Carcerário expedido pelo
diretor do estabelecimento penal. 
13 Súmula  40  do  STJ:  “Para  obtenção  dos  benefícios  de  saída  temporária  e  trabalho  externo,
considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado”.
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III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete)

dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

Parágrafo  único.  Quando  se  tratar  de  frequência  a  curso  profissionalizante,  de

instrução  de  2º  grau  ou  superior,  o  tempo  de  saída  será  o  necessário  para  o

cumprimento das atividades discentes.

§ 1º Ao conceder a saída temporária,  o juiz imporá ao beneficiário as seguintes

condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a

situação pessoal do condenado: 

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser

encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. 

§  2º  Quando  se  tratar  de  frequência  a  curso  profissionalizante,  de  instrução  de

ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento

das atividades discentes. 

§ 3º Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas

com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de intervalo entre uma e outra. 

Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado

praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as

condições  impostas  na  autorização  ou  revelar  baixo  grau  de  aproveitamento  do

curso.

Parágrafo  único.  A  recuperação  do  direito  à  saída  temporária  dependerá  da

absolvição  no  processo  penal,  do  cancelamento  da  punição  disciplinar  ou  da

demonstração do merecimento do condenado.
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Súmula 520/STJ: O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato
jurisdicional  insuscetível  de  delegação  à  autoridade  administrativa
do estabelecimento prisional. 
 Ver documentação necessária  e processamento no Anexo 6 da  INC nº 02/2013

(TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).



1.19 DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Art.  131.  O  livramento  condicional  poderá  ser  concedido  pelo  Juiz  da

execução, presentes os requisitos do artigo 83 do Código Penal, ouvidos o Ministério

Público e Conselho Penitenciário.

1.20 DO AGRAVO EM EXECUÇÃO

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem

efeito suspensivo.

Contudo,  ressalta-se  que  nem  todas  as  decisões  proferidas  em  sede  de

execução penal terão caráter jurisdicional. Nesse sentido ensina Mirabete14 que: 

[…] enquanto as decisões jurisdicionais do juiz da execução estão sujeitas
ao  recurso  de  agravo  em  execução,  previsto  no  art.  197  da  LEP,  as
decisões administrativas estão submetidas aos recursos estabelecidos pela
lei local. Mesmo as decisões administrativas do juiz devem ficar sujeitas ao
reexame formal e material e a lei local deve estabelecer a competência e

14 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 187.
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Cumprimento de 1/3 da pena, se primário.
Cumprimento de 1/2 da pena, se reincidente.
Cumprimento de 2/3 da pena, se condenado por crime hediondo.
Além do requisito de ordem objetiva, é necessário o preenchimento do
requisito de ordem subjetiva.
Para  o  apenado  reincidente  específico  em  crimes  hediondos  ou
assemelhados,  não  há  possibilidade  de  concessão  do  livramento
condicional. 

 Ver documentação necessária e processamento no Anexo 6 da INC nº 02/2013
(TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).

O  recurso  de  agravo  adotará,  no  que  for  pertinente,  o  procedimento
previsto para o recurso em sentido estrito.
Cabe ao recorrente  indicar  as  peças que deverão formar os  autos de
instrumento que serão encaminhados ao Tribunal de Justiça, em mídia
(CD), para apreciação.

 Ver documentação necessária e processamento no art. 37 e seguintes da INC nº
02/2013 (TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).



formalidades necessárias à nova apreciação do pronunciamento judicial no
sentido de se respeitar o princípio da legalidade da execução penal.

1.21 COMUTAÇÃO E INDULTO

O indulto  é  um ato  de  clemência  do  Poder  Público  em favor  de  um réu

condenado  ou  de  natureza  coletiva  quando  abrange  vários  condenados  que

preenchem os requisitos exigidos, sendo editado por decreto presidencial, todos os

anos no mês de dezembro.

O indulto individual pode ser total, alcançando todas as sanções impostas ao

condenado, ou parcial, com redução ou substituição da sanção, caso em que toma o

nome de comutação.

Sendo a  comutação  uma forma de indulto  parcial,  emanada  do poder  de

clemência soberano do Estado, cabe aos decretos que os concedem estabelecer as

circunstâncias nas quais o benefício será concedido.

Para a concessão do benefício deverão ser observados somente os requisitos

que o decreto exige, pois como entende Mirabete15, “não é possível, [...], que sejam

exigidos outros  requisitos  pela  autoridade judiciária,  sob pena de se  substituir  a

quem detém os poderes de clemência, sem dispor de delegação para tanto”. 

Dessa forma, por exemplo, indeferir pedido de indulto ou comutação em razão

de  prática  de  falta  disciplinar  ou  crime  cometidos  em data  posterior  ao  período

delimitado, é criar requisito não previsto no aludido decreto.

Destaca-se que a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de

comutação de pena ou indulto, conforme súmula 535 do STJ.

15 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 807.
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 STJ  MC  5.220/MG,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 02/02/2004, p. 269.

 TJ-PR -  RECAGRAV: 1511993 PR Recurso de Agravo - 0151199-3,  Relator:
Jesus Sarrão, Data de Julgamento: 17/06/2004, 2ª Câmara Criminal,  Data de
Publicação: 02/08/2004 DJ: 6676



1.22 PRECEDÊNCIA DAS PENAS MAIS GRAVES

Segundo Mirabete16: “na hipótese de várias penas impostas em um mesmo ou

em processos diversos, deve ser obedecida, em decorrência do sistema progressivo

adotado na execução, a precedência das penas mais graves”. 

Assim,  recolhido  o  condenado  ao  estabelecimento  prisional,  a  ordem das

penas  que  deverão  ser  executadas  será  de  ordem  decrescente  da  gravidade,

juntamente  com  a  elaboração  do  cálculo  de  liquidação  para  a  retificação  dos

documentos. 

Deve-se  observar  que,  existindo  condenação  por  crime  hediondo  ou

equiparado a hediondo, a execução da pena aplicada no processo correspondente

precede as demais penas. 

1.23 PRESCRIÇÃO

Codigo Penal

Art. 107. Extingue-se a punibilidade: 

[...];

IV - pela prescrição, decadência ou perempção 

[...].

Prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo ou

de executar essa punição. Ocorrido o crime, nasce para o Estado a pretensão de

16 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 318-319.
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 Sobre  falta  grave,  ver:  STJ. HC  267220/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013; TJPR - 5ª C.Criminal
- RA - 655256-9 - Londrina -  Rel.: Raul Vaz da Silva Portugal - Unânime -  - J.
29.04.2010 

 Sobre  crime,  ver:  TJPR -  4ª  C.Criminal  -  RA  -  657919-9  -  Foro  Central  da
Comarca  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba  -   Rel.:  Luiz  Cezar  Nicolau  -
Unânime -  - J. 13.05.2010

 Ver INC nº 02/2013 (TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).



punir  o  autor  do  fato  criminoso,  que  deve  ser  exercida  dentro  de  certo  lapso

temporal.

O crime é o fato típico, ilícito e culpável, havendo fato típico, ilícito e culpável,

nasce a  consequência  jurídica  que  é  a  punibilidade,  que é  o  direito  de  punir  e

executar a punição imposta.

A prescrição recai exatamente nesta consequência jurídica, ela preserva o

fato  típico,  a  ilicitude  e  a  culpabilidade  que  não  desaparecem  por  conta  da

prescrição,  ou  seja,  o  crime  existe,  só  desaparece  a  punibilidade,  a  prescrição

preserva o crime.

É um instituto  do  Direito  Penal,  já  que se  trata  de  causa de extinção da

punibilidade (artigo 107, IV, do CP). 

Como instrumento de combate à desídia do Estado, a prescrição, em regra,

alcança todas as infrações penais, entretanto, a Constituição da República de 1988

estabeleceu  dois  tipos  de  infrações  imprescritíveis,  quais  sejam  os  crimes  de

racismo  (artigo  5º,  inciso  XLII,  CR)  e  os  crimes  referentes  a  ações  de  grupos

armados,  civis  ou militares,  contra  ordem constitucional  e  o Estado democrático,

como por exemplo, ações de terrorismo (artigo 5º, inciso XLIV, CR).

São duas as espécies de prescrição, a saber, da pretensão punitiva, via de

regra  baseada  na  pena  máxima  abstratamente  cominada  (com  exceção  da

prescrição superveniente e da retroativa), verificada antes do trânsito em julgado; e

da pretensão executória, baseada na pena in concreto, verificada depois do trânsito

em julgado. 

1.23.1 Prescrição da Pretensão Punitiva

A prescrição  da  pretensão  punitiva subdivide-se  em:  prescrição  da

pretensão punitiva retroativa; prescrição antecipada, em abstrato ou propriamente

dita; prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente; e projetada ou

virtual. 

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é calculada pela pena fixada

na sentença, diferindo da prescrição da pretensão punitiva intercorrente porque esta
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ocorre entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para a

defesa, enquanto que aquela é contada da publicação dessa decisão para trás (por

isso chama-se retroativa). Assim, com base na pena fixada na sentença, pode ser

que tenha ocorrido  a prescrição entre  marcos anteriores.  Por  isso,  se o tribunal

constatar  que não ocorreu prescrição pela  pena concreta  entre  a  publicação da

sentença  condenatória,  passará  imediatamente  a  conferir  se  o  novo  prazo

prescricional, calculado de acordo com a pena concreta, não teria ocorrido entre os

seguintes  marcos:  data  da  publicação  da  sentença  condenatória  à  data  do

recebimento da denúncia ou queixa. No procedimento do tribunal do júri: da data da

condenação pelo júri à data da confirmação da pronúncia; data da confirmação da

pronúncia à data da decisão da pronúncia; data da decisão da pronúncia à data do

recebimento da denúncia.

Com o advento da Lei nº 12.234/2010, que entrou em vigor em 06/05/2010, foi

vedada  a  prescrição  retroativa  tendo  como  marco  a  data  do  recebimento  da

denúncia à data dos fatos. Porém, para os crimes cometidos anteriormente à sua

vigência por se tratar de novatio legis in pejus ela poderá ser ainda reconhecida. 

A  prescrição antecipada,  projetada ou virtual  é a prescrição reconhecida

antecipadamente,  geralmente  ainda  na  fase  do  inquérito  policial,  com  base  na

provável pena concreta que será fixada pelo juiz no momento futuro da condenação.

Essa espécie de prescrição não encontra respaldo legal, uma vez que se trata

de uma construção doutrina e da jurisprudência com base na economia e na falta de

interesse de agir.

No entanto, esse posicionamento não vem aceito pelos Tribunais Superiores,

conforme teor da Súmula 438 do STJ. 

41

Em um caso em que foi constatado nos autos que a condenação utilizada
para considerar o agravante reincidente foi alcançada pela prescrição da
ação punitiva retroativa, decidiu-se pela retificação do seu levantamento
de penas, a fim de considerá-lo primário. 

 Ver: TJ-MG - AGEPN: 10672110130529001 MG , Relator: Eduardo Machado,
Data de Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 14/10/2013.

Súmula  nº  438/STJ:   É  inadmissível  a  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição  dapretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal.



A  prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é a

prescrição que ocorre entre a data da publicação da sentença condenatória  e  o

trânsito em julgado. Seu prazo é calculado com base na pena concretamente fixada

na  sentença  e  não  com  base  no  máximo  cominado  abstratamente.  Depois  de

proferida  a  sentença  condenatória,  não  existe  mais  qualquer  justificativa  para

continuar calculando a prescrição pela pior das hipóteses (a maior pena possível),

uma vez que já se conhece a pena para aquele caso concreto. Assim, a partir da

publicação da sentença condenatória,  a prescrição deve ser calculada de acordo

com a pena aplicada na sentença. Por isso, o artigo 110, § 1º, do CP, determina

que, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição será

regulada pela pena fixada na sentença. Note-se que a condenação precisa transitar

em julgado para a acusação. Destarte, se a acusação se conformou com a pena

fixada, esta passou a ser a maior pena possível, pois não poderá ser aumentada em

recurso exclusivo da defesa (non reformatio in pejus), razão pela qual poderá servir

de base para o cálculo da prescrição.

1.23.2 Prescrição da Pretensão Executória

Já  na  prescrição  da  pretensão  executória,  baseada  na  pena  concreta,

ocorrendo o decurso do tempo sem que o Estado promova a execução da pena, o

direito  de  executar  a  sanção imposta  na sentença condenatória  será  perdido.  A

prescrição da pretensão executória sempre ocorre após o trânsito em julgado da

sentença condenatória.  O reconhecimento da prescrição da pretensão executória

somente impede a execução da pena ou da medida de segurança, subsistindo os

efeitos  secundários  penais  e  extrapenais  da  condenação,  tais  como  a

responsabilidade pelos danos civis, perda do cargo ou função pública, entre outros.
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Súmula nº 220/STJ:  A reincidência não influi no prazo da prescrição da
pretensão punitiva.



1.23.3 Contagem do Prazo Prescricional

Tratando-se de instituto de Direito Penal, conta-se o prazo prescricional nos

termos do artigo 10 do CP, isto é, incluindo o dia do início e contando os meses e

anos pelo calendário comum. O prazo é fatal e improrrogável, pouco importando que

termine em sábado, domingo, feriado ou férias.

Ao conceituar a prescrição foi mencionado que o prazo varia de acordo com a

pena  privativa  de  liberdade.  Assim,  para  saber  qual  o  prazo  de  prescrição  da

pretensão  punitiva,  deve-se  verificar  o  limite  máximo da  pena  imposta

abstratamente, no preceito sancionador, e enquadrá-lo em um dos incisos do artigo

109  do  Código  Penal,  ressaltando  que  as  causas  de  aumento  e  de  diminuição

devem ser consideradas, pois permitem que a pena saia de seus limites legais.

As  penas  restritivas  de  direito  prescrevem  no  mesmo  prazo  das  penas

privativas de liberdade (artigo 109, parágrafo único, do CP).

Em relação às penas de multa, estas prescrevem em dois anos caso seja a

única cominada ou aplicada, sendo alternativamente ou cumulativamente aplicada, o

prazo  que  regulará  a  prescrição  será  o  mesmo previsto  para  pena  privativa  de

liberdade estabelecido no artigo 109 do CP (art. 114, do CP). 

A contagem do prazo prescricional será reduzida pela metade, se o agente for

menor de 21 anos na data do fato (ainda que emancipado) ou maior de 60 anos (em

razão da Lei  nº  10.741/2003 -  Estatuto  do  Idoso17)  na  data  da  sentença.  Neste

aspecto é importante salientar que o artigo 115 do CP não foi alterado pelo artigo 5.º

do novo Código Civil, pelos mesmos fundamentos relacionados ao artigo 65, I, do

CP uma vez que leva em conta o desenvolvimento mental incompleto do agente

menor de vinte e um anos.

Nas hipóteses de concurso de crimes (crime continuado, concurso formal e

concurso material), a prescrição incide isoladamente sobre cada crime (artigo 119 do

CP) e não da pena total imposta.

A prescrição da pretensão punitiva inicia sua contagem do dia em que o crime

se consumou; no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; nos

17 PRADO, Luiz Regis.  Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, vol. III. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 376.
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crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; nos de bigamia e nos de

falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se

tornou conhecido; nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes,

da data em que a vítima completar dezoito anos, salvo se já houver sido proposta a

ação penal (artigo 111 do CP).

O prazo da prescrição executória da pena começa a correr da data do trânsito

em julgado da sentença condenatória para a acusação;  da data da decisão que

revoga o livramento condicional ou o sursis; do dia em que a execução da pena é

interrompida por qualquer motivo (artigo 112 do CP).

Código Penal

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o

disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa

de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a

doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a

oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a

quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não

excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  às  penas  restritivas  de  direito  os  mesmos  prazos

previstos para as privativas de liberdade.

Art.  110  -  A  prescrição  depois  de  transitar  em  julgado  a  sentença

condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo
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Observação: Não corre a prescrição da pretensão executória durante o
período de prova do sursis e do livramento condicional.



anterior,  os  quais  se  aumentam  de  um  terço,  se  o  condenado  é  reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

§ 1º  A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a

acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não

podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou

queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2º  (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa

a correr:

I - do dia em que o crime se consumou; 

II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro

civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste

Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito)

anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. 

Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: 

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou

a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção

deva computar-se na pena. 

Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento

condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: 

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; 

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade,

quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente

aplicada.
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Art.  115.  São  reduzidos  de  metade  os  prazos  de  prescrição  quando  o

criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da

sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá

sobre a pena de cada um, isoladamente.

Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

1.23.4 Causas Suspensivas

Na suspensão da prescrição da pretensão punitiva,  diferentemente do que

ocorre nos casos de interrupção, o tempo decorrido antes da causa é computado no

prazo, ou seja,  cessado o efeito  da causa suspensiva,  a prescrição recomeça a

correr,  computando-se  o  tempo decorrido  antes  dela.  Suspende-se  a  prescrição

enquanto  não  resolvida,  em  outro  processo,  questão  de  que  dependa  o

conhecimento da existência do crime, (são aquelas questões prejudiciais estudadas

no processo penal); e enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro por qualquer

motivo, salvo se o fato for atípico no Brasil. 

Ainda quanto à  suspensão da prescrição da pretensão punitiva, o curso do

prazo  prescricional  será  suspenso  se  o  acusado  for  citado  por  edital  e  não

comparecer nem constituir advogado, nos termos do art. 366 do CPP. Também a

expedição de carta rogatória para citação do réu no estrangeiro, em lugar sabido,

suspende o prazo prescricional até o seu cumprimento, conforme art. 368 do CPP.

Outrossim, durante o prazo de suspensão condicional do processo não correrá a

prescrição, de acordo com o art. 89, §6º, da Lei nº 9099/95.18

Já no que diz respeito à suspensão da prescrição da pretensão executória, a

prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro

motivo (por ex., prisão preventiva em outro processo). 

18 PRADO, Luiz Regis.  Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, vol. III. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 378.
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Código Penal

Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: 

I  -  enquanto  não  resolvida,  em  outro  processo,  questão  de  que  dependa  o

reconhecimento da existência do crime; 

II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.

Parágrafo  único  -  Depois  de  passada  em  julgado  a  sentença  condenatória,  a

prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro

motivo. 

1.23.5 Causas Interruptivas

 

São os fatos que obstam o curso da prescrição, fazendo com que este se

reinicie do zero, desprezando-se o tempo já decorrido. 

No  que  tange  à  suspensão  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  são  as

seguintes:

a) recebimento  da denúncia  ou da queixa:  é  necessária  a  publicação do

despacho  que  recebe  a  exordial  acusatória.  O  recebimento  do

aditamento, sem a inclusão de fato novo, não interrompe a prescrição,

assim como o aditamento para inclusão de coautor.  Se, no entanto, o

aditamento incluir nova infração penal, o seu recebimento interrompe a

prescrição,  mas  só  com  relação  a  esse  novo  crime.  Na  hipótese  de

coautor ou partícipe não identificado, a interrupção se estende a todos;

b) publicação da sentença de pronúncia: interrompe a prescrição do crime

doloso contra a vida e também dos delitos conexos. Se nessa fase o juiz

desclassificar o crime para outro também de competência do Tribunal do

Júri, ocorre a interrupção do prazo prescricional, o que não ocorrerá se o

outro delito for de competência do juiz singular. Se houver recurso em

sentido  estrito  interposto  pela  defesa  contra  a  pronúncia,  o  acórdão

confirmatório também interrompe a prescrição;
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c) publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis: segundo o

artigo 389 do Código de Processo Penal, a publicação da sentença ocorre

na data em que o juiz entrega a sentença ao escrivão. Muito importante

ressaltar que o acórdão que confirma a sentença condenatória não interrompe

a prescrição, entretanto, se a sentença for absolutória, o acórdão condenatório

interrompe a prescrição. Sentença absolutória não interrompe a prescrição,

assim como a sentença que concede perdão judicial (Súmula nº 18 do

Superior  Tribunal  de  Justiça)  e  a  sentença  que  julga  extinta  a

punibilidade. 

Na  suspensão  da  prescrição  da  pretensão  executória,  por  sua  vez,

interrompe-se o curso da prescrição o pelo início ou continuação do cumprimento da

pena  e  pela  reincidência,  conforme  artigo  117,  V  e  VI,  CP.  Assim,  caso  o

sentenciado fuja, tem início novo prazo prescricional, regulado pelo tempo que resta

da pena (artigos 112, II, e 113, CP). A reincidência interrompe o curso do prazo da

prescrição  executória  a  partir  da  data  em  que  transita  em  julgado  a  sentença

condenatória prolatada pela prática do novo crime19.

Código Penal

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se: 

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 

II - pela pronúncia; 

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; 

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 

VI - pela reincidência. 

§  1º  Excetuados  os  casos  dos  incisos  V  e  VI  deste  artigo,  a  interrupção  da

prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes

19 PRADO, Luiz Regis.  Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, vol. III. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 380.
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conexos,  que  sejam  objeto  do  mesmo  processo,  estende-se  aos  demais  a

interrupção relativa a qualquer deles

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o

prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
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2 DA MEDIDA DE SEGURANÇA

Código Penal

Art. 96. As medidas de segurança são: 

I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro

estabelecimento adequado;

II - sujeição a tratamento ambulatorial.

Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem

subsiste a que tenha sido imposta. 

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art.

26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz

submetê-lo a tratamento ambulatorial. 

§  1º  -  A  internação,  ou  tratamento  ambulatorial,  será  por  tempo indeterminado,

perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de

periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser

repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

§  3º  -  A  desinternação,  ou  a  liberação,  será  sempre  condicional  devendo  ser

restabelecida a situação anterior  se o agente,  antes do decurso de 1 (um) ano,

pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. 

§  4º  -  Em qualquer  fase do tratamento  ambulatorial,  poderá o juiz  determinar  a

internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos.  

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 do Código e necessitando

o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser

substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um)

a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

Art.  99  -  O  internado  será  recolhido  a  estabelecimento  dotado  de

características hospitalares e será submetido a tratamento.
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2.1 ESPÉCIES DE MEDIDA DE SEGURANÇA

O Código Penal, na reforma realizada pela Lei nº 7.209/84, adotou o sistema

vicariante ou unitário,  segundo o qual  só pode ser  aplicada ao agente uma das

sanções, a saber, pena ou medida de segurança. 

As medidas de segurança são obrigatoriamente  aplicáveis  ao considerado

inimputável e ao semi-imputável a aplicação é facultativa, em substituição à pena de

detenção, se o acusado precisar de tratamento curativo, podendo o juiz optar pela

redução da pena, prevista no art. 26, parágrafo único, do CP20. 

Pelo princípio da jurisdicionalidade, as medidas de segurança são aplicadas

apenas por meio de providência jurisdicional, uma vez que em sua imposição há

restrição  a  bens  jurídicos,  inclusive  à  liberdade  de  locomoção,  sendo,  portanto,

impossível de ser inserida em medida administrativa21.

As medidas de segurança se subdividem em duas espécies: I) internação em

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento

adequado; e II) tratamento ambulatorial. 

Quanto à internação, trata-se de medida detentiva, única para os inimputáveis

e semi-imputáveis que precisam de tratamento curativo. Nesses casos, o internado

será submetido a tratamento (artigo 99 do CP). Registre-se que a Lei Federal nº

10.2016/01 (Lei  Antimanicomial), no artigo 4º, §3º, veda a internação de pacientes

portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou

seja,  aquelas  que  não  garantem  os  direitos  da  pessoa  portadora  de  transtorno

mental ou que não lhe oferecem assistência integral, incluindo serviços médicos, de

assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, entre outros.

No  que  diz  respeito  do  tratamento  ambulatorial,  trata-se  de  medida  não-

detentiva, que visa a desinstitucionalização do tratamento ao portador de doença

mental ou de perturbação da saúde mental, bem como de desenvolvimento mental

incompleto ou retardado. O submetido a esse tratamento deverá ser encaminhado a

20 “De outro lado, mesmo sendo apenado com detenção o crime praticado pelo agente, mediante o
exame  do  caso  concreto  e  da  periculosidade  por  ele  demonstrada,  o  juiz  pode  submetê-lo  à
internação  e  não  ao  tratamento  ambulatorial”  (MIRABETE,  Julio  Fabbrini.  Execução  Penal.
Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora Atlas, São Paulo: 2007, p. 745).
21 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 735.
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serviços  de  hospital-dia  ou  a  um  Centro  de  Atendimento  Psicossocial  (CAPS)

apropriado na Comarca22.

Segundo o artigo 97, §1º, do CP, a internação ou o tratamento ambulatorial

serão estabelecidos por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 1 (um) a 3

(três) anos, perdurando enquanto não for averiguada a cessação de periculosidade,

mediante perícia médica, a qual deverá ser realizada ao termo do prazo mínimo

fixado e ser repetida anualmente, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da

execução. 

Embora a Lei Antimanicomial, disponha sobre a proteção e os direitos das

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em

saúde mental,  não revoga tacitamente a medida de segurança, no que tange ao

Código Penal e a Lei de Execução Penal. 

No entanto, o inimputável que comete fato previsto como crime punível com

reclusão poderá ser submetido a medida de segurança de tratamento ambulatorial,

não sendo obrigatória a imposição de internação. Isto se observa em razão de uma

harmonização  entre  as  legislações  (CP,  LEP  e  Lei  Federal  nº  10.216/2001),

reforçando a ideia de que não houve revogação tácita do Código Penal e da Lei de

Execução Penal pela Lei Antimanicomial.

Especificamente com relação ao tempo máximo de cumprimento da medida

de segurança,  os  Tribunais  Superiores têm entendido que esse tempo deve ser

limitado ao máximo da pena abstratamente  cominada ao delito  perpetrado,  bem

como ao máximo de 30 (trinta) anos previsto no artigo 75 do CP, em analogia à

proibição de pena perpétua contida no art. 5º, XLVII, “b”, da CR. Esse entendimento

foi sumulado pelo STJ.

22 Nesse sentido: TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 847913-8 - Ubiratã -  Rel.: José Mauricio Pinto de
Almeida - Unânime -  - J. 14.06.2012.
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Lei de Execução Penal

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança,

será ordenada a expedição de guia para a execução.

Art.  172.  Ninguém será  internado  em Hospital  de  Custódia  e  Tratamento

Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida

de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo

escrivão,  que a  rubricará  em todas as  folhas e a  subscreverá  com o Juiz,  será

remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

I  -  a  qualificação  do  agente  e  o  número  do  registro  geral  do  órgão  oficial  de

identificação;

II  -  o  inteiro  teor  da  denúncia  e  da  sentença  que  tiver  aplicado  a  medida  de

segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado;

III  -  a  data  em que  terminará  o  prazo  mínimo de  internação,  ou  do  tratamento

ambulatorial;

IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou

internamento.

§ 1° Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a

tratamento.

§ 2° A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de

execução.

Art.  174.  Aplicar-se-á,  na execução da medida de segurança,  naquilo  que

couber, o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei de Execução Penal.

Art.  175.  A  cessação  da  periculosidade  será  averiguada  no  fim  do  prazo

mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais

do agente, observando-se o seguinte:

I - a autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de duração

mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver

sobre a revogação ou permanência da medida;

II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;
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III  -  juntado  aos  autos  o  relatório  ou  realizadas  as  diligências,  serão  ouvidos,

sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 (três)

dias para cada um;

IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;

V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar

novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de

segurança;

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o

Juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração

da  medida  de  segurança,  poderá  o  Juiz  da  execução,  diante  de  requerimento

fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor,

ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-

se nos termos do artigo anterior.

Art.  177.  Nos  exames  sucessivos  para  verificar-se  a  cessação  da

periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.

Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º, do

Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei.

Art.  179. Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a

desinternação ou a liberação.

Quanto ao cumprimento da medida de segurança, transitada em julgado a

sentença absolutória imprópria, o Juízo condenatório ordenará a expedição de guia

de internação ou de tratamento ambulatorial. 

A cessação de periculosidade será auferida por meio de exame que deverá

ser realizado até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida de

segurança  (um  ano),  por  iniciativa  da  autoridade  administrativa,  ex  officio,

encaminhando minucioso relatório ao Juízo, de maneira que o habilite a resolver

sobre  a  revogação  ou  permanência  da  medida,  ouvidos  o  Ministério  Público  e
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defesa, os quais poderão apresentar previamente quesitos para análise e resposta

por parte dos peritos. 

Estes dois últimos poderão requerer a realização do exame em prazo anterior

ao  estabelecido  no  artigo  175,  I,  da  LEP23.  Neste  caso,  a  LEP  condiciona  a

determinação  ex  officio pelo  Juízo  da  execução  ao  requerimento  por  parte  do

Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor.

No que lhe for aplicável, o exame deverá obedecer às regras concernentes às

perícias em geral,  contidas no artigo 159 e seguintes do CPP, observando-se o

prazo  máximo  de  quarenta  e  cinco  dias,  salvo  nos  casos  em  que  os  peritos

necessitem de maior prazo, em analogia ao estabelecido ao incidente de insanidade

mental do acusado (artigo 150, §1º, do CPP)24.

Imprescindível,  ainda, que os peritos informem, no laudo psiquiátrico, se o

paciente ainda sofre de alguma doença mental ou é portador de perturbação da

saúde mental, desenvolvimento incompleto ou retardado, qual o grau de anomalia e,

permanecendo o estado mórbido anterior, se cessou ou não a periculosidade25.

Após  juntado  aos  autos  o  relatório,  serão  ouvidos,  sucessivamente,  o

Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 (três) dias para cada um,

podendo estes requerer diligências ou o juiz, de ofício, determinar as que entender

indispensáveis. 

Quando o internado for  semi-imputável  e  não possui  defensor,  o  Juiz  lhe

nomeará um. Caso se trate de inimputável, deverá ser nomeado curador.

Ouvidas as partes ou realizadas as diligências determinadas, o Juiz proferirá

a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de decisão pela cessação da

23 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 268.
24 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 759.
25 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 759.
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periculosidade, será determinada a desinternação ou a liberação do agente. Caso

contrário,  a medida de segurança continuará a ser  executada, com a renovação

obrigatória de exame decorrido mais um ano26.

A desinternação, ou a liberação, somente ocorrerá após transitar em julgado a

decisão judicial.  Em caso de recurso de agravo em execução, excepcionalmente

este  terá efeito  suspensivo,  e,  portanto,  continua sendo executada a medida de

segurança até decisão irrecorrível27.

Por outro lado, transitada em julgado a decisão que concluir pela cessação de

periculosidade, o juiz determinará a expedição da ordem de desinternação, no caso

de internação, ou de liberação, quando se trate de tratamento ambulatorial.

Registre-se  que,  conforme  artigo  97,  §3º,  do  CP,  a  desinternação  ou  a

liberação serão sempre condicionais, devendo ser restabelecida a situação anterior

se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, praticar fato indicativo de persistência

de sua periculosidade. Nessa hipótese, deverão ser observados os artigos 132 e

133  da  LEP,  que  tratam  das  condições  que  fica  subordinado  o  livramento

condicional e da mudança de residência por parte do liberado condicionalmente.

26 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 760.
27 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 763.
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3 DA PENA DE MULTA

Código Penal

Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da

quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez)

e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

§  1º  -  O valor  do dia-multa  será fixado pelo juiz  não podendo ser  inferior  a um

trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a

5 (cinco) vezes esse salário. 

§  2º  -  O valor  da multa  será atualizado,  quando da execução,  pelos índices de

correção monetária. 

Art. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada

em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias,

o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. 

§ 1º A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou

salário do condenado quando: 

a) aplicada isoladamente;

b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;

c) concedida a suspensão condicional da pena.

§ 2º O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do

condenado e de sua família. 

Art.  51.  Transitada  em  julgado  a  sentença  condenatória,  a  multa  será

considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à

dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e

suspensivas da prescrição. 

Art.  52.  É  suspensa  a  execução  da  pena  de  multa,  se  sobrevém  ao

condenado doença mental. 

Art.  51.  Transitada  em  julgado  a  sentença  condenatória,  a  multa  será

considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à
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dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e

suspensivas da prescrição. 

Art.  52.  É  suspensa  a  execução  da  pena  de  multa,  se  sobrevém  ao

condenado doença mental.

Embora à execução da pena de multa, sejam aplicadas as regras da Fazenda

Pública,  o  Ministério  Público  possui  legitimidade  para  promover  medida

assecuratória  que vise a garantia  do pagamento de multa  imposta por  sentença

penal condenatória, uma vez que esta não perdeu sua natureza jurídica de sanção

penal. Essa matéria foi sumulada pelo STJ.

No  Estado  do  Paraná,  houve  discussão  acerca  da  competência  para

execução da pena de multa. Em razão disso, foi firmado o Termo de Cooperação

Técnica  nº  001/2012  entre  a  Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  do  Paraná,  a

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná e o Fundo Penitenciário Estadual, com o

objetivo de regular a inscrição em dívida ativa das penas de multa aplicadas em

processos criminais transitados em julgado. 

 Após isso, a CGJ-PR expediu o Ofício-Circular nº 64/2013, esclarecendo os

procedimentos a serem tomados para a execução da pena de multa e inscrição em

dívida ativa em caso de eventual inadimplemento, ressaltando que a pena de multa

voltou a ser de competência do juízo da condenação, devendo ser executada nos

próprios autos, após o trânsito em julgado da decisão.
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4 DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

4.1 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Sempre  buscando  evitar  a  pena  de  prisão,  a  Lei  nº  9.714/98  renovou  o

sistema das penas alternativas no ordenamento jurídico-penal brasileiro.

Conforme consta do atual artigo 43 do CP, são cinco as espécies de penas

alternativas:

a) prestação pecuniária;

b) perda de bens e valores;

c) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

d) interdição temporária de direitos;

e) limitação de fim de semana.

Cumpre ressaltar que dentre as espécies acima apontadas, as mais aplicadas

são a de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, prestação

pecuniária e limitação de fim de semana. Com o advento da Lei 9.714/98, foram

alterados os artigos. 43, 44, 45, 46, 47 e 55 do CP.

 

Código Penal 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária;

II - perda de bens e valores;

III - (VETADO)

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V - interdição temporária de direitos; 

VI - limitação de fim de semana.

Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as

privativas de liberdade, quando:
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I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena

aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III  -  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a  personalidade  do

condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa

substituição seja suficiente. 

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por

multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa

de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por

duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que,

em face  de  condenação  anterior,  a  medida  seja  socialmente  recomendável  e  a

reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§  4º  A  pena  restritiva  de  direitos  converte-se  em privativa  de  liberdade  quando

ocorrer  o  descumprimento injustificado da restrição imposta.  No cálculo da pena

privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva

de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da

execução  penal  decidirá  sobre  a  conversão,  podendo  deixar  de  aplicá-la  se  for

possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. 

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á

na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus

dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância

fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e

sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual

condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação

pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. 
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§ 3º A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a

legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como

teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo

agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

 § 4º (VETADO)

[...]

Art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de

cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada

em quantidade inferior a 1 (um) ano, ou nos crimes culposos. 

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do

artigo  43  terão  a  mesma  duração  da  pena  privativa  de  liberdade  substituída,

ressalvado o disposto no § 4º do artigo 46.

A Lei de Execução Penal, embora seja anterior à Lei 9.714/98, no que for

compatível, deve ser aplicada na execução das penas restritivas de direitos.

Lei de Execução Penal

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de

direitos,  o  Juiz  da  execução,  de  ofício  ou  a  requerimento  do Ministério  Público,

promoverá  a  execução,  podendo,  para  tanto,  requisitar,  quando  necessário,  a

colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

Art.  148.  Em qualquer  fase  da  execução,  poderá  o  Juiz,  motivadamente,

alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade

e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado

e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou

estatal.

[...]

Art. 180. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá

ser convertida em restritiva de direitos, desde que:

I - o condenado a esteja cumprindo em regime aberto;

II - tenha sido cumprido pelo menos 1/4 (um quarto) da pena;
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III  -  os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão

recomendável.

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade

nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§  1º  A pena de prestação de serviços  à comunidade será  convertida  quando o

condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a

intimação por edital;

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar

serviço;

c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;

d) praticar falta grave;

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução

não tenha sido suspensa.

§ 2º A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não

comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se

a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses

das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior.

§  3º  A  pena  de  interdição  temporária  de  direitos  será  convertida  quando  o

condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer

das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, deste artigo.

As  penas  restritivas  de  direitos  visam  evitar  o  cumprimento  de  sanções

privativas  de  liberdade  de  curta  ou  média  duração,  ante  os  notórios  malefícios

decorrentes do encarceramento e a necessidade de facilitar a reintegração social do

condenado.

As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as  penas

privativas de liberdade quando estas não superarem quatro anos e o crime não for

cometido  com  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa,  com  a  ressalva  de  que  a

quantidade de pena privativa é irrelevante em se tratando de crimes culposos.
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Como  são  autônomas,  as  penas  restritivas  de  direitos  não  podem  ser

aplicadas diretamente, devendo o juiz, após a fixação da pena privativa de liberdade,

manifestar-se fundamentadamente acerca da possibilidade de substituição.

Quanto  à  execução  das  penas  restritivas  de  direitos,  verifica-se  que,  não

obstante a omissão de regras específicas na LEP, deverá ser expedido pelo juiz do

processo  de  conhecimento  guia  de  execução,  documento  similar  à  guia  de

recolhimento, o que tornará viável a execução da sanção. 

O cumprimento das penas restritivas de direitos somente ocorre com a efetiva

prestação da pena restritiva, pouco importando o decurso do prazo da pena imposta

antes da substituição.

O artigo 148 da LEP autoriza, em qualquer fase da execução, o juiz alterar a

forma  do  cumprimento  da  pena  restritiva  de  direitos,  respeitando  as  condições

pessoais do apenado e as características do estabelecimento, da entidade ou do

programa comunitário ou estatal,  por exemplo, ajustes nos dias e/ou horários de

entrada e saída, modificação do programa ou das tarefas que lhe foram atribuídas.

O pedido de alteração pode ser realizado pelo Ministério Público (artigo 67 da LEP),

Conselho Penitenciário (artigo 69 da LEP), Patronato ou órgãos responsáveis pela

fiscalização das penas restritivas de direitos (artigos 79 e 81 da LEP).

No  que  tange  à  possibilidade  de  modificação  da  modalidade  das  penas

restritivas de direitos durante sua execução, conforme a jurisprudência do TJPR, a

menos  que  haja  alegação  devidamente  fundamentada  e  comprovada  de

impossibilidade do cumprimento da pena aplicada, é impossível  a alteração para

outra modalidade.

 

No caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, esta

será  convertida  em privativa  de liberdade.  O juiz  competente  deduzirá,  da  pena
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privativa anteriormente fixada, o tempo já cumprido de pena restritiva, observado o

saldo  mínimo  de  30  dias  de  reclusão  ou  detenção  (artigo  44,  §4.°,  do  CP).  A

proporção para a conversão é a mesma empregada para a substituição, para cada

dia  de  pena  restritiva  de  direitos  corresponderá  um  dia  de  pena  privativa  de

liberdade. A operação deverá respeitar o saldo mínimo já aludido.

Outra possibilidade de conversão é a prevista no artigo 44, §5.º do CP, no

caso de superveniência de nova condenação à pena privativa de liberdade, o juiz

competente  decidirá  sobre  sua  conversão,  podendo  deixar  de  aplicá-la  se  for

possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

No que diz respeito à conversão de pena privativa de liberdade em restritiva

de direitos, importante destacar que se trata “de substituição, de tal forma que a

pena restritiva  de direitos terá a mesma duração da pena privativa  de liberdade

aplicada primitivamente [...]”28. Ou seja, a conversão se opera na fase de execução

penal,  enquanto  que  a  substituição,  no  momento  da  prolação  da  sentença

condenatória.

Para  obter  direito  a  essa  conversão,  o  sentenciado  deverá  preencher  os

requisitos objetivos e subjetivos do artigo 180 da LEP. Contudo, há um conflito: na

LEP, estabeleceu-se que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença não

poderia ser superior a 2 (dois) anos, ao passo que a Lei 9.714/98 alterou o artigo 44

do  CP,  aceitando  a  substituição  quando  a  pena  privativa  de  liberdade  não  for

superior a 4 (quatro) anos. Na visão de Renato Marcão29, a questão se soluciona da

seguinte maneira:

Com o advento da Lei n. 9.714, de 25 de novembro de 1998, o art. 44 do
Código Penal passou a admitir a substituição por restritiva de direitos da
pena  privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos,  desde  que
atendidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que elenca. Cremos,
assim,  que  o  art.  180  da  Lei  de  Execução  Penal  restou  derrogado,
porquanto atingido pela nova redação do dispositivo penal assim indicado,
de maneira que a partir de 25 de novembro de 1998 admite-se que a pena

28 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 767.
29 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 276.
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privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos seja  convertida  em
restritiva de direitos, em sede de incidente de execução.

O pedido de conversão poderá ser realizado de ofício pelo Juiz de Direito ou

por requerimento do Ministério Público, do executado representado por advogado ou

pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 20,  caput e §1º, da INC nº 02/2013

(TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU E SESP).

4.1.1 Prestação Pecuniária

A pena de prestação pecuniária, prevista no artigo 45, § 1º, do CP transcrito

acima, difere da pena de multa reparatória (artigo 49 do CP), pois, como ensina

Mirabete30, esta última só pode ser aplicada quando há dano material ao ofendido

em decorrência de ilícito penal, enquanto que aquela é cabível ainda que não haja

prejuízo individual. Existindo dano à vítima, o valor apurado lhe será destinado ou,

em  sua  falta,  a  seus  dependentes,  caso  contrário,  será  destinada  a  entidades

públicas ou privadas de cunho social, por decisão judicial.

Saliente-se que o artigo 45, § 2º, do CP, define que se houver aceitação do

beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza,

por exemplo, o pagamento de cestas básicas.

De acordo com Renato Marcão31:

A execução da pena de  prestação pecuniária não está regulamentada na
Lei de Execução Penal por constituir inovação trazida com a Lei n. 9.714, de
25 de novembro de 1998. Todavia, transitando em julgado a sentença que a
fixou, deverá o juízo da condenação, de conhecimento, portanto, determinar
a elaboração de conta de liquidação, para apuração do valor da pena e, em
seguida, abertura de vista ao Ministério Público e à Defesa, para que sobre
ela  se  manifestem,  apresentando  eventuais  impugnações.  Após  o
vencimento do prazo para tais manifestações, com ou sem elas os autos
deverão seguir conclusos ao juiz de conhecimento para a apreciação das
eventuais  impugnações  e  homologação  ou  não  da  conta  de  liquidação.
Homologando-a, o juiz deverá determinar a intimação do condenado para
que efetive o pagamento ao beneficiário indicado, no prazo de dez dias.
Assim como ocorre em relação à pena de multa, entendemos que é possível
o parcelamento, a pedido, da pena de prestação pecuniária.

30 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 402.
31 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 221.
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Ou seja, o pagamento da pena de prestação pecuniária deverá observar, por

ausência de previsão legal específica, o artigo 50 do CP e o artigo 169 da LEP, que

tratam do pagamento da pena de multa.

Ressalta-se que, quanto à destinação e utilização dos recursos oriundos de

penas de prestação pecuniária, deverão ser observadas a Resolução nº 154/2012

do CNJ e INC nº 02/2014 (CGJ/PR E, MPPR).

4.1.2 Perda de Bens e Valores

O artigo 45, § 3º, do CP, dispõe sobre a perda de bens e valores. Assim, a

destinação desses bens e valores se dará, via de regra,  ao Fundo Penitenciário

Nacional (FUNPEN), salvo se houver legislação especial dispondo sobre destinação

diversa, e também ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, conforme

artigo 91, II, do CP.

4.1.3 Prestação de Serviços à Comunidade

Código Penal

Art.  46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é

aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

 § 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na

atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.
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 § 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais,

hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas

comunitários ou estatais.

 § 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do

condenado,  devendo  ser  cumpridas  à  razão  de  uma  hora  de  tarefa  por  dia  de

condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

 § 4º Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir

a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55), nunca inferior à metade da pena

privativa de liberdade fixada.

Lei de Execução Penal

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

I  -  designar  a  entidade  ou  programa  comunitário  ou  estatal,  devidamente

credenciado  ou  convencionado,  junto  ao  qual  o  condenado  deverá  trabalhar

gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;

II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário

em que deverá cumprir a pena;

III  - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na

jornada de trabalho.

§ 1º  o  trabalho terá a duração de 8 (oito)  horas semanais e será realizado aos

sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada

normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará

mensalmente,  ao  Juiz  da  execução,  relatório  circunstanciado  das  atividades  do

condenado,  bem como,  a qualquer  tempo, comunicação sobre ausência ou falta

disciplinar.

Ensina Mirabete que as atividades atribuídas ao cumpridor de pena deverão

respeitar  suas  aptidões,  pois  assim  melhor  contribuição  dará  à  comunidade.  A
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atribuição  não  poderá  restringir  ou  privar  direitos  previstos  na  Constituição  da

República, como por exemplo, permanecer em templo religioso32. 

A execução da pena de prestação de serviço à comunidade terá início a partir

da data do primeiro comparecimento do condenado à entidade definida. Esse marco

somente será estabelecido como termo inicial da duração da pena se o apenado

prestar o serviço que lhe foi atribuído ou se recolocar a disposição da autoridade

competente para o desempenho de suas tarefas. Independentemente das horas de

serviço  prestadas  por  ele,  dá-se  início  a  execução  da  pena  nesse  primeiro

comparecimento.

Além do relatório mensal, deverá a entidade comunicar, a qualquer tempo, se

houver descumprimento das condições, a fim de que sejam tomadas as medidas

cabíveis (aplicação de sanção ou conversão da pena em privativa de liberdade)33. 

Com  relação  ao  artigo  46,  §4º,  do  CP,  previu-se  a  possibilidade  de

cumprimento  da prestação de serviços  à  comunidade,  se a pena substituída for

superior a um ano, em menor tempo, desde que não seja inferior à metade da pena

privativa de liberdade fixada. 

4.1.4 Interdição Temporária de Direitos

Código Penal

Art. 47. As penas de interdição temporária de direitos são:

I  -  proibição  do  exercício  de  cargo,  função  ou  atividade  pública,  bem como  de

mandato eletivo; 

II  -  proibição  do  exercício  de  profissão,  atividade  ou  ofício  que  dependam  de

habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;

32 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 613.
33 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984, 11 ed. Editora
Atlas, São Paulo: 2007, p. 614-615.
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III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.

 IV - proibição de frequentar determinados lugares.

 V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

[...]

Art. 56. As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do artigo 47 deste

Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade,

ofício,  cargo ou função,  sempre que houver  violação dos deveres  que lhes são

inerentes.

Art. 57. A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código,

aplica-se aos crimes culposos de trânsito.

Lei de Execução Penal

Art. 154. Caberá ao Juiz da execução comunicar à autoridade competente a

pena aplicada, determinada a intimação do condenado.

§ 1º Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I, do CP, a autoridade

deverá, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato,

a partir do qual a execução terá seu início.

§  2º  Nas  hipóteses  do  artigo  47,  incisos  II  e  III,  do  CP,  o  Juízo  da  execução

determinará  a  apreensão  dos  documentos,  que  autorizam o  exercício  do  direito

interditado.

Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao Juiz da execução

o descumprimento da pena.

Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer

prejudicado.

4.1.5 Limitação de Fim de Semana

Art. 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer,

aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro

estabelecimento adequado.
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Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado

cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

4.2 SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS)

Código Penal

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois)

anos, poderá ser suspensa, por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente,

bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão de benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 04 (quatro) anos,

poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de

setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Art.  78.  Durante  o  prazo  da  suspensão,  o  condenado  ficará  sujeito  à

observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade

(artigo 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (artigo 48).

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se

as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz

poderá  substituir  a  exigência  do  parágrafo  anterior  pelas  seguintes  condições,

aplicadas cumulativamente: 

a) proibição de frequentar determinados lugares; 

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c)  comparecimento  pessoal  e  obrigatório  a  juízo,  mensalmente,  para  informar  e

justificar suas atividades.
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Art.  79.  A  sentença  poderá  especificar  outras  condições  a  que  fica

subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do

condenado.

Art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à

multa.

Lei de Execução Penal

Art. 156. O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,

a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, na forma

prevista nos artigos 77 a 82 do CP.

Art.  157.  O  Juiz  ou  Tribunal,  na  sentença  que  aplicar  pena  privativa  de

liberdade,  na  situação  determinada  no  artigo  anterior,  deverá  pronunciar-se,

motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue.

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica

sujeito  o  condenado,  pelo  prazo  fixado,  começando  este  a  correr  da  audiência

prevista no artigo 160 desta Lei.

§ 1° As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado,

devendo ser  incluída  entre  as  mesmas a  de prestar  serviços  à  comunidade,  ou

limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, § 2º, do CP.

§ 2º O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público

ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras

estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

§  3º  A  fiscalização  do  cumprimento  das  condições,  reguladas  nos  Estados,

Territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será atribuída a serviço social

penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a

prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério

Público, ou ambos, devendo o Juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas

supletivas.
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§ 4º O beneficiário,  ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para

comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a

sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.

§  5º  A  entidade  fiscalizadora  deverá  comunicar  imediatamente  ao  órgão  de

inspeção,  para  os  fins  legais,  qualquer  fato  capaz  de  acarretar  a  revogação do

benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.

§ 6º Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao Juiz e à

entidade  fiscalizadora  do  local  da  nova  residência,  aos  quais  o  primeiro  deverá

apresentar-se imediatamente.

Art.  159.  Quando  a  suspensão  condicional  da  pena  for  concedida  por

Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício.

§  1º  De  igual  modo  proceder-se-á  quando  o  Tribunal  modificar  as  condições

estabelecidas na sentença recorrida.

§ 2º O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia,

conferir  ao  Juízo  da  execução  a  incumbência  de  estabelecer  as  condições  do

benefício, e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória.

Trata-se  de  benefício  consistente  na  suspensão  da  execução  da  pena

privativa  de  liberdade,  mediante  condições  impostas  pelo  Juiz,  após  o

preenchimento dos requisitos legais constantes dos artigos 77 do CP e 152 da LEP.

Existem quatro espécies de sursis:

a) sursis simples: durante o primeiro ano do período de prova o condenado

fica sujeito a prestação de serviço à comunidade ou a limitação de fim de

semana.

b) sursis especial: se  o  condenado  houver  reparado  o  dano,  salvo

impossibilidade de fazê-lo,  e  se as  circunstâncias do artigo  59 do CP

forem  inteiramente  favoráveis,  serão  aplicadas  cumulativamente  as

seguintes  condições:  proibição  de  frequentar  determinados  lugares,

proibição de se ausentar da comarca onde reside sem prévia autorização

do juiz e comparecimento mensal obrigatório em Juízo. É mais benéfico
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que o sursis  simples,  uma vez que não há condição de prestação de

serviço à comunidade ou limitação de fim de semana.

c) sursis  etário: concedido  ao  condenado  maior  de  70  anos  na  data  da

sentença.  É  cabível  se  a  pena  for  igual  ou  inferior  a  04  anos,  com

aumento também do período de prova, que varia de 04 a 06 anos.

d) sursis humanitário: concedido por motivo de saúde, também cabível se a

pena for igual ou inferior a 04 anos (o período de prova varia de 4 a 6

anos).

O instituto do sursis é incompatível com as penas restritivas de direitos, sendo

aplicável exclusivamente às penas privativas de liberdade (artigo 80 do CP).

Permite-se a concessão do referido benefício somente à pena privativa de

liberdade que não seja superior a dois anos, já sendo computada a soma das penas

impostas  em virtude  de  conexão  ou  continência,  consequentemente,  quando  há

concurso  de  crimes,  o  acréscimo também deverá  ser  computado  para  efeito  de

consideração  do  limite  quantitativo  da  pena.  Extrapolando  dois  anos  as  penas

acumuladamente  aplicadas,  não  pode  o  sentenciado  ser  beneficiado  com  a

suspensão  condicional  da  pena,  pouco  importando  que  qualquer  delas,

isoladamente consideradas, não exceda o limite a que se refere o artigo 77 do CP34.

Não se confunde sursis da pena com sursis processual, instituto criado pelo

artigo 89 da Lei nº. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e

Criminais. Este se aplica aos crimes em que a pena mínima cominada for igual a um

ano, por proposta do Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia e com

prazo de dois a quatro anos, desde que o condenado não esteja sendo processado

ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que

autorizariam a suspensão condicional  da  pena,  previstos  no artigo 77 do CP.  É

concedido, portanto, antes da sentença condenatória, que somente será proferida se

forem descumpridas as condições impostas35.

34 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-7-7984. 11 ed. 7
reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 625.
35 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-7-7984. 11 ed. 7
reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 626.
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Ensina Mirabete36 acerca dos critérios para o estabelecimento do período de

prova:

O  período  de  prova  deve  ser  fixado  segundo  a  natureza  do  crime,  a
personalidade do agente e a severidade da pena, não podendo o juiz, senão
em hipóteses excepcionais, estabelece-lo no prazo máximo. Exige-se que
seja  justificado  expressamente  a  exacerbação,  quando  for  fixado  prazo
superior ao mínimo. 

Após o término do período de prova, sem que tenha havido revogação ou

prorrogação, o juiz da execução declarará extinta a pena (artigo 82 do CP).

4.2.1 Audiência Admonitória

Lei de Execução Penal

Art.  160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao

condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e

do descumprimento das condições impostas.

Art.  161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 (vinte)

dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão

ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

O  início  da  suspensão  começa  a  ser  computado  a  partir  da  audiência

admonitória, quando o beneficiário toma ciência acerca das condições impostas para

concessão do benefício (artigo 158 da LEP).

Como instituto  da  execução  penal,  somente  poderá  ser  realizado  após  o

trânsito em julgado da sentença condenatória (artigo 160 da LEP).

36 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-7-7984. 11 ed. 7
reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 674.
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O não comparecimento do sentenciado, desde que devidamente intimado, à

audiência admonitória acarreta a revogação do benefício (artigo 161 da LEP).

4.2.2 Revogação e Prorrogação do Período de Prova

Código Penal

Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:

I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso; 

II  -  frustra,  embora solvente,  a  execução de pena de multa  ou não efetua,  sem

motivo justificado, a reparação do dano; 

III - descumpre a condição do § 1º do artigo 78 deste Código.

§ 1º A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra

condição  imposta  ou  é  irrecorrivelmente  condenado,  por  crime  culposo  ou  por

contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

§  2º  Se o  beneficiário  está  sendo processado por  outro  crime ou contravenção,

considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. 

§ 3º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o

período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

Lei de Execução Penal

Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do

período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do CP. 

Tendo em vista que o sursis da pena é condicional, este poderá ser revogado

caso  não  seja  efetivamente  cumprido,  devendo  o  sentenciado,  nessa  hipótese,

cumprir integralmente a pena que lhe foi fixada em sentença37. 

Não  é  possível  a  detração da pena quando  da  concessão  da  suspensão

condicional da pena, uma vez que esta impede o cumprimento da pena privativa de

37 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-7-7984. 11 ed. 7
reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 679.
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liberdade.  Contudo,  revogado  o  benefício,  vindo  o  condenado  cumprir  a  pena

privativa de liberdade, caberá a detração penal. 

Existem causas obrigatórias e causas facultativas de revogação do  sursis,

cabendo ao juiz da execução verificá-las e se for o caso determinar a revogação do

benefício.

São causas de revogação obrigatória:

a) condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso durante o

prazo estabelecido na suspensão condicional da pena;

b) não reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

c) descumprimento das condições legais do sursis simples.

Caso na sentença condenatória  irrecorrível  também se tenha concedido o

sursis, há não só revogação do benefício anteriormente concedido, como também se

torna sem efeito a nova concessão, já que é inadmissível a suspensão condicional

concomitante com o cumprimento de pena38. 

As causas de revogação facultativa são:

a) condenação  transitada  em  julgado  pela  prática  de  crime  culposo  ou

contravenção, salvo se imposta pena de multa;

b) descumprimento de qualquer outra condição (condições legais do  sursis

especial ou condições judiciais).

Importante  mencionar  que  algumas  hipóteses  resultam  em  prorrogação

automática do período de prova ou ainda em revogação automática do benefício

ainda que o Juiz da execução não as tenha decretado dentro do período de prova,

isto é, nesses casos não poderá haver extinção da pena pelo decurso de prazo.

A  prorrogação  automática  se  dá  quando  o  condenado  estiver  sendo

processado pela prática de crime ou contravenção penal, sendo que a prorrogação

perdurará até o trânsito em julgado do processo (artigo 81, § 2º, do CP).

Por outro lado, sobrevindo condenação, ocorrerá à revogação automática do

supramencionado benefício.

38 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-7-7984. 11 ed. 7
reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 679.
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No  caso  de  revogação  facultativa,  o  juiz  em  vez  de  decretá-la  poderá

prorrogar  o  período  de  prova  até  o  máximo,  caso  não  tenha  sido  fixado  na

suspensão (artigo 81, § 3º, do CP).

Conforme o exposto, o período de prova pode ser prorrogado além do prazo

máximo, bem como durante a prorrogação não subsistem as condições impostas na

sentença, vez que a prorrogação relaciona-se apenas à necessidade da verificação

da ocorrência ou não da causa de revogação, que é a condenação irrecorrível por

outra  infração  penal;  esta  é  sua  razão  de  ser.  Assim,  não  se  pode  continuar

submetendo o condenado às demais condições, fazendo depender o fim de suas

obrigações da maior ou menor celeridade do processo instaurado em seu desfavor. 

Ademais,  é  possível  que  o  mesmo seja  absolvido  nesse processo,  dessa

forma, se submeteria injustificadamente a outras condições. Terminado o período de

prova original a prescrição da pretensão executória voltará a correr, ainda que haja

prorrogação em decorrência de outro processo pendente39.

4.3 MEDIDAS DESPENALIZADORAS – LEI Nº. 9.099/1995

A  Lei  nº  9.099/1995  trouxe,  para  o  nosso  ordenamento  jurídico,  medidas

alternativas, evitando a aplicação da pena de prisão, ou sua execução, sem retirar o

caráter ilícito do fato.

Foram disciplinadas quatro medidas despenalizadoras:

a) nas infrações de menor potencial ofensivo de iniciativa privada ou pública

condicionada, havendo composição civil dos danos, ocorre à renúncia ao

39 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal:  Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-7-7984. 11 ed. 7
reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 676.
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direito  de  queixa  ou  representação,  resultando  em  extinção  da

punibilidade (artigo 74, parágrafo único);

b) não  havendo  composição  civil  ou  tratando-se  de  ação  pública

incondicionada,  a  lei  prevê  a  aplicação  imediata  de  pena  alternativa

(transação penal)  (artigo 76);

c) as  lesões  corporais  culposas  ou  leves  passam  a  depender  da

representação do ofendido (artigo 88), e;

d) os  crimes cuja  pena mínima não  seja  superior  a  um ano  permitem a

suspensão condicional do processo (artigo 89). A suspensão condicional

evita a aplicação da pena, desde que haja concordância do acusado nas

condições estabelecidas e, passado o período de prova sem revogação,

opera-se a extinção da punibilidade, sem qualquer efeito penal.

As  penas  aplicadas  pelos  juizados  especiais  criminais  serão  por  eles

executadas, com ressalva às penas privativas de liberdade em regime semiaberto e

fechado.

4.3.1 Suspensão Condicional do Processo

Apesar da suspensão condicional do processo não ser matéria de execução

penal, no Estado do Paraná a fiscalização, via de regra, é de competência das Varas

de Penas e Medidas Alternativas, onde houver, e nos demais casos perante a Vara

Criminal determinada.
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Lei nº. 9.099/95

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 (um) ano,

abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá

propor  a  suspensão  do  processo,  por  2  (dois)  a  4  (quatro)  anos,  desde  que  o

acusado  não  esteja  sendo  processado  ou  não  tenha  sido  condenado  por  outro

crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da

pena (art. 77 do CP).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor,  na presença do juiz,  este,

recebendo a  denúncia,  poderá  suspender  o processo,  submetendo o  acusado a

período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e

justificar suas atividades;

§ 2º O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão,

desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser

processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do

dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso

do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer condição imposta.

§ 5º Expirando o prazo sem revogação, o juiz declarará a extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§  7º  Se  o  acusado  não  aceitar  a  proposta  prevista  neste  artigo,  o  processo

prosseguirá em seus ulteriores termos.

A  suspensão  do  processo  baseia-se  no  princípio  da  discricionariedade,

buscando evitar não só a estigmatização decorrente da sentença condenatória, mas

inclusive, a derivada do próprio processo.
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É  um  instituto  mais  benéfico  ao  acusado,  que  pode  ser  aplicado

imediatamente por todos os juízes (não só os do juizado criminal), pois prescinde de

uma nova estrutura, garantido maior atenção e maior tempo para a criminalidade

mais grave.

Assim, o marco fundamental é a pena mínima cominada, sendo possível a

concessão do sursis processual a todos os crimes em que a pena mínima (pena em

abstrato) for igual ou inferior a um ano.

Qualquer  que  seja  a  infração  penal,  independente  se  tem  procedimento

especial  ou  não,  se  é  da  competência  dos  Juizados  Criminais,  ou  se  não  está

enquadrada  na categoria  de  infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo,  será

possível, em tese, a concessão do benefício, já que o artigo 89 da Lei 9.099/95 não

se estende apenas aos crimes de menor potencial ofensivo.

A natureza jurídica do  sursis processual está baseada, no  nolo contendere,

ou seja, o acusado não contesta a imputação, não admite culpa, nem proclama sua

inocência.

É imprescindível o comparecimento do acusado na audiência de proposta da

suspensão condicional do processo. Assim, não sendo o acusado encontrado para

ser intimado da realização da audiência ou, intimado, não comparecer, impõe-se o

prosseguimento da ação penal.

Somente  haverá  suspensão  se  o  juiz  receber  a  denúncia,  ou  seja,  é

indispensável  que haja  elementos  ensejadores para  a ação penal.  Se o fato for

atípico o juiz não receberá a denúncia e consequentemente não haverá suspensão.

Não será aplicável a suspensão condicional do processo às infrações penais

cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a

pena  mínima  cominada,  seja  pelo  somatório,  seja  pela  incidência  da  majorante

ultrapassar o limite de um ano. 
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Também  não  será  possível  a  aplicação  da  suspensão  condicional  do

processo se o réu tiver cometido crime continuado, se a soma da pena mínima da

infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a um ano.

4.3.1.1 Revogação da Suspensão Condicional do Processo

A  lei  prevê  quatro  causas  de  revogação  da  suspensão  condicional  do

processo. As causas obrigatórias de revogação do instituto são: a) ser processado

por outro crime no curso do período de prova; b) não efetuar, sem motivo justificado,

a reparação do dano. 

Já as causas facultativas são: a) ser processado, no curso do período de

prova, por contravenção; b) descumprir qualquer outra condição imposta.

A suspensão do processo é um instituto alternativo que traz para o acusado

diversos  benefícios,  entre  eles  a  ausência  de  condenação  e  a  extinção  da

punibilidade, desde que cumpridas as condições estabelecidas. O descumprimento

dessas  condições  causará  a  revogação  do  benefício,  e  consequentemente

restaurará a persecução penal.

Assim, como no caso da suspensão condicional da pena, se o beneficiário

vier  a  ser  processado  por  outro  crime,  durante  o  período  de  prova,  estará

automaticamente revogado o benefício, independentemente de declaração do juízo

nesse sentido.

A  doutrina  chega  a  considerar  inconstitucional  essa  causa  de  revogação,

considerando  possível  apenas  a  prorrogação  do  período  de  prova,  haja  vista  o

direito  constitucional  da presunção de inocência.  Entretanto,  o  entendimento dos

tribunais tem sido diverso, favorecendo a revogação automática.
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 STJ. HC 206.032/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
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TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 23.06.2008 p. 1.

 Súmula 243 STJ e 723 do STF, respectivamente.



Nas causas facultativas o Juiz poderá revogar ou não o sursis processual. Se

não revogá-lo, poderá prorrogar o período de prova até o máximo, conforme ocorre

no sursis da pena (artigo 81, §3º, do CP).

Se o acusado vier a ser condenado irrecorrivelmente por contravenção, o Juiz

poderá, se achar necessário, revogar o sursis processual.

Ressalte-se  que se  o  acusado for  condenado a  pena de multa,  não será

possível a revogação da suspensão, mas tão somente a prorrogação, se o período

de prova já não foi fixado no máximo legal.

O descumprimento das condições legais (artigo 89, §1º, da Lei nº. 9.099/95)

ou de qualquer condição judicial fixada, também será causa de revogação facultativa

(artigo 89, §4º da Lei nº. 9.099/95).

Com a revogação do benefício têm-se duas consequências imediatas: a) a

instrução do processo outrora paralisado, ou seja, o seu reinício; b) o retorno da

contagem do prazo prescricional.  Com a concessão do benefício  à prescrição é

suspensa,  e  com  a  sua  revogação,  reinicia-se  a  contagem,  somando  o  prazo

ocorrido antes da suspensão com o prazo posterior à revogação.

4.3.1.2 Extinção da Punibilidade

Nos termos do artigo  89,  §5º,  da  Lei  nº.  9.099/95,  expirado o  prazo sem

revogação o  juiz  declarará  extinta  a  punibilidade,  pois  a  sentença  é  meramente

declaratória, a extinção ocorre no último dia do período de prova e não no dia em

que a sentença é prolatada. Se o juiz não a declarar, ela ocorrerá pelo decurso do

prazo sem revogação.

Extinta a punibilidade, o processo que fora suspenso, não mais poderá ser

instaurado,  como  se  o  fato  delituoso,  não  tivesse  ocorrido,  não  há,  portanto,

reincidência,  nem antecedentes.  Se  o  acusado  tinha  prestado  fiança,  esta  será

restituída.
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Em sentido contrário, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de

Justiça  vêm  entendendo  que  após  o  período  de  prova  poderá  ser  revogado  o

benefício, desde que o fato criminoso seja cometido durante o período de prova.

4.3.2 Transação Penal

 

Lei nº. 9.099/1995

Art.  76.  Havendo  representação  ou  tratando-se  de  crime  de  ação  penal

pública  incondicionada,  não  sendo  caso  de  arquivamento,  o  Ministério  Público

poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser

especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la

até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de

liberdade, por sentença definitiva;

II  -  ter  sido  o  agente  beneficiado  anteriormente,  no  prazo  de  cinco  anos,  pela

aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,

bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da

medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor,  será submetida à

apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz

aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência,
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 STF.  HC:  104345  MG,  Relator:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Data  de  Julgamento:
24/08/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 05-11-2010
PUBLIC 08-11-2010 EMENT VOL-02426-01 PP-00182

 STJ. RHC 36361/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 23/08/2013



sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de

cinco anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no artigo

82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão

de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não

terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

Na  transação  penal,  o  Ministério  Público  propõe  ao  infrator  a  aplicação

antecipada de uma pena não privativa de liberdade (multa ou restritiva de direitos).

Ou seja, as partes estabelecem um acordo, preenchidos os requisitos legais. 

Caso o Ministério Público não proponha a transação penal, a doutrina diverge

no sentido dessa medida poder ser proposta pelo Juiz ex officio ou se seria o caso

da aplicação do  artigo  28  do CPP,  sendo  este  último  o  entendimento  que vem

prevalecendo.

A lei prevê o seu cabimento nas ações penais públicas incondicionadas e nas

ações penais condicionadas, desde que já representadas. Ela poderá ser proposta

na ausência dos impedimentos previstos em lei, quais sejam: a) condenação anterior

ao crime pela prática de crime a pena privativa de liberdade; b) ocorrência anterior

de transação penal dentro do prazo de 5 anos.

Embora a lei seja omissa no tocante ao cabimento da transação penal nos

crimes de ação penal exclusivamente privada, a jurisprudência tem admitido o seu

oferecimento. 
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11/11/2014,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC
10-02-2015.

 STJ   HC  203.278/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013.

 TJPR - 1ª Turma Recursal  -  0000374-78.2011.8.16.9000/0 - Colorado -  Rel.:
CRISTIANE SANTOS LEITE -  - J. 17.06.2011. 



Após o cumprimento da transação penal, caberá ao Juiz decretar a extinção

da punibilidade. Em caso de descumprimento, o processo retornará ao seu estado

anterior, oportunizando-se ao Ministério Público a propositura da ação penal e ao

Juízo o recebimento da peça acusatória. 
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 Ver Súmula Vinculante nº 35/STF.



5 JURISPRUDÊNCIA

ADEQUAÇÃO DE PENA

 TRÁFICO  DE  DROGAS  –  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  §  1º  DO  ART.  2º  DA  LEI  Nº
8.072/1990 (REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OBRIGATORIEDADE DO
REGIME  INICIAL  FECHADO.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  §  1º  DO  ART.  2º  DA  LEI  Nº
8.072/1990  (REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.464/2007).  DECISÃO  TRANSITADA  EM
JULGADO.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PARA DIVERSO DO FECHADO.  HIPÓTESE
QUE NÃO SE TRATA DE LEI POSTERIOR BENÉFICA À CONDENADA. VIA INADEQUADA. NÃO
PROVIMENTO.1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento HC nº 111.840/ES, não
proibiu a fixação do regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos e assemelhados,
mas somente a sua imposição com base exclusivamente na lei, além do mais, o pronunciamento se
deu em controle difuso de constitucionalidade, por maioria e sem efeito vinculante.2. Compete ao Juiz
da Execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.
(TJPR - 4ª C.Criminal -  RA - 1022492-3 -  Foro Central  da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba -  Rel.: Marcio José Tokars - Unânime -  - J. 09.05.2013)

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  MINISTERIAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  NA  FORMA
PRIVILEGIADA.  PROGRESSÃO DE REGIME.  REQUISITO OBJETIVO.  CRIME EQUIPARADO A
HEDIONDO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.072/1990, CONFORME ORIENTAÇÃO
DO  STJ.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  REGIME  INICIAL  FECHADO  OBRIGATÓRIO
RECONHECIDA EM RECENTE DECISÃO DO STF. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL, DE OFÍCIO.
ALTERAÇÃO QUE TORNA PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA. Decisão do
STJ, no Resp 1329088-RS, deitou por  terra  a tese de que ao tráfico ilícito  de drogas,  na forma
privilegiada, não se aplica o disposto na Lei nº 8.072/1990. Nos autos do HC n. 111.840/ES, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, devendo o
regime inicial  ser  fixado, doravante,  com base no artigo 33 do Código Penal.  Fixação do regime
fechado  apenas  em  razão  do  dispositivo  reconhecido  inconstitucional.  Revisão  de  ofício,  para
estabelecer  o  regime  inicial  aberto,  determinando  as  alterações  devidas.  Cabimento,  ainda,  da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recomendação para que
o juízo de primeiro grau analise a possibilidade, evitando a supressão de um grau de jurisdição.
HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.  RECURSO  PREJUDICADO.  RECOMENDAÇÃO  AO  JUÍZO  DE
PRIMEIRO GRAU. (Agravo Nº 70054217641, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 13/06/2013)

 TRÁFICO DE DROGAS – RESOLUÇÃO Nº 005/2012 DO SENADO FEDERAL (APLICAÇÃO
DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS)

RECURSO DE AGRAVO - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  SENTENCIANTE  ENQUANTO  O  CONDENADO  NÃO  FOR
IMPLANTADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ITEM 7.3.1 DO CÓDIGO DE
NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA -  PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  ACOLHIMENTO  -
INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS -
RESOLUÇÃO  Nº  5/2012  DO  SENADO  FEDERAL  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  A
orientação desta  Corte  é  pacífica  quanto à  competência  do Juízo  Sentenciante  para apreciar  os
incidentes  atinentes  à  execução  da  pena,  nos  casos  em  que  o  condenado  não  ingressou
efetivamente em uma das unidades do sistema penitenciário. Diante da recente decisão do STF, que
declarou  inconstitucional  a  vedação  constante  do  art.  33,§4º  da  Lei  de  Drogas,  é  perfeitamente
possível a restritiva de direitos quando atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (TJPR - 3ª
C.Criminal - RA - 977009-0 - Paranaguá - Rel.: Gilberto Ferreira - Unânime -  - J. 11.04.2013)
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RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.  TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO AO
CUMPRIMENTO  DE  PENA  INFERIOR  A  QUATRO  ANOS  DE  RECLUSÃO.  PEDIDO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADO
NA  ORIGEM.  INSURGÊNCIA.  VEDAÇÃO  LEGAL  QUE  NÃO  MAIS  EXISTE.  RESOLUÇÃO  N.
05/2012 DO SENADO FEDERAL EDITADA APÓS DECISÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.  REQUISITOS  DO  ARTIGO  44  DO  CÓDIGO  PENAL  PREENCHIDOS.  PENA
SUBSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Recurso de Agravo n. 2012.053615-5,
da Capital, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 23-08-2012).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO
DE  DROGAS  (ART.  33,  CAPUT,  C/C  §  4º  DA  LEI  11.343/2006).  RECURSO  DA  DEFESA.
INCONFORMISMO  EM  FACE  DE  DECISÃO  QUE  INDEFERIU  PEDIDO  DE  CONVERSÃO  DE
PENA. QUESTÃO ATUALMENTE MODIFICADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. SUSPENSÃO DA
VEDAÇÃO LEGAL DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (HC 97256) E ATO DO SENADO FEDERAL (RESOLUÇÃO 5/2012). INSURGÊNCIA JÁ
DECIDIDA POR ESTA CORTE. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE NÃO TEM PODERES PARA JULGAR
MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO.  DECISÃO MANTIDA.    -  Não compete  ao  juízo  da
execução  penal  reconhecer  posicionamento  jurisprudencial  como  alicerce  para  modificação  de
sentença penal transitada em julgado em benefício ao condenado, sob pena de violação a coisa
julgada.   - Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovimento do recurso.   - Recurso conhecido e
desprovido.  (TJSC,  Recurso  de  Agravo  n.  2013.035163-9,  de  Xanxerê,  rel.  Des.  Carlos  Alberto
Civinski, j. 09-07-2013).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

 PRAZO DE INTERPOSIÇÃO - SÚMULA Nº 700/STF

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM  EXECUÇÃO.  TEMPESTIVIDADE.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica
do sistema recursal.  In casu,  foi  impetrada indevidamente a ordem como substitutiva  de recurso
especial. 2. O prazo para a interposição de Agravo em Execução Penal é de 5 dias (Súmula nº 700
do Supremo Tribunal Federal e art. 586, caput, do Código de Processo Penal). Precedentes. 3. In
casu, não tendo havido intimação pessoal do decisum agravado, conforme prerrogativa assegurada à
Defensoria Pública pela Lei Complementar nº 80/94, só se pode considerar como termo inicial do
prazo  recursal  de  10  dias  -  cômputo  em dobro  -  a  própria  data  da  interposição  do  Agravo  em
Execução Penal, já que apenas neste momento se pode afirmar que a parte manifestou nos autos
ciência inequívoca da decisão. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reconhecer  a  tempestividade  do  Agravo  em  Execução  Penal  interposto  e,  consequentemente,
determinar  ao Tribunal  a  quo que proceda a análise do seu mérito.  (STJ.  HC 227.271/MS,  Rel.
Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/09/2013,  DJe
19/09/2013)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI
7.210, DE 11.06.84). PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. I. - Aplicam-se ao agravo previsto no art. 197
da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) as disposições do CPP referentes ao recurso em sentido
estrito. Dessa forma, o prazo para a interposição do referido recurso é de 5 (cinco) dias (CPP, art.
586) e não de 10 (dez) dias, conforme previsto na Lei 9.139/95, que alterou o Código de Processo
Civil.  II.  - H.C. deferido. (STF. HC 75178, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma,
julgado em 30/09/1997, DJ 12-12-1997 PP-65566 EMENT VOL-01895-02 PP-00379) 
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 EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO DE EXECUÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS DECLARATÓRIOS. CONVERSÃO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO  NO  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  MODIFICAÇÃO.  Havendo  contradição  no  acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, passando-se
ao reexame do acórdão que julgou prejudicado o agravo em execução originário. Deve ser mantida,
ainda que por outros fundamentos, a decisão proferida pelo Juízo da VEC que indeferiu a conversão
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, diante da vedação expressa no art. 180 da
LEP,  que  é  o  dispositivo  legal  incidente  no  caso  concreto.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS  COM  EFEITOS  INFRINGENTES.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  ORIGINÁRIO
DESPROVIDO. (Embargos de Declaração Nº 70055964464, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Jaime Piterman, Julgado em 12/09/2013)

EMBARGOS INFRINGENTES. Decisão não unânime em sede de agravo em execução. Cabimento.
Precedentes.  Execução  penal.  Livramento  condicional.  Embargante  processada  por  novo  delito
cometido na vigência do benefício. Suspensão do benefício. Admissibilidade. O cometimento de crime
no período de prova do livramento condicional importa na prorrogação automática do benefício até o
trânsito em julgado da sentença referente à nova infração (artigos 86,1, 89 e 90, do Código Penal, e
145 e 146, da Lei das Execuções Penais), com revogação no caso de condenação. Precedentes do
STF e do STJ. Embargos infringentes rejeitados (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
99009070828050000. Relator(a): Des. Tristão Ribeiro. Comarca: São Paulo. 5ª Câmara de Direito
Criminal. Data do julgamento: 18/11/2010.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES-
AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DA  PARTE  CONTRÁRIA  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CONFIGURADO. - A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração condiciona-se à
prévia  intimação  da  parte  contrária  para  manifestação,  sob  pena  de  nulidade  do  'decisum'.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.  (TJMG. Agravo em
Execução Penal 1.0521.11.001469-8/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 25/08/2011, publicação da súmula em 02/09/2011)

EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO NÃO UNÂNIME PROFERIDA PELA SEÇÃO CRIMINAL
DESTE  TRIBUNAL  EM  REVISÃO  CRIMINAL.  VIA  INADEQUADA.  ARTIGO  609,  PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. Admissível a interposição
dos  embargos  infringentes  apenas  contra  decisão  não  unânime  proferida  em sede  de  apelação
criminal, de recurso em sentido estrito e de agravo em execução. (TJSC, Embargos Infringentes n.
2012.065211-2, de São José, rel. Des. Fernando Carioni, j. 05-12-2012).

 AUSÊNCIA DE ASSINATURA - MERA IRREGULARIDADE

CARTA  TESTEMUNHÁVEL  -  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  -  NÃO  RECEBIMENTO  -  FALTA  DE
ASSINATURA  -  MERA  IRRREGULARIDADE  -  OPORTUNIDADE  DE  EMENDA  -  RECURSO
PROVIDO.A petição sem assinatura do advogado consiste em mera irregularidade e, em respeito ao
princípio da instrumentalidade, deve ser oportunizado o direito de saná-la.Recurso provido. (TJPR - 5ª
C.Criminal - CT - 956182-4 - Matelândia -  Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime -  - J. 18.10.2012)

3ª CÂMARA CRIMINAL - CARTA TESTEMUNHÁVEL N. 944935-4 DA COMARCA DE FRANCISCO
BELTRÃO  -  VARA  DE  EXECUÇÕES  PENAIS  E  CORREGEDORIA  DOS  PRESÍDIOS
RECORRENTE:  FERNANDO ESCHEMBACH MOURA RECORRIDO:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ RELATOR: JUIZ JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON1PROCESSO PENAL -
CARTA TESTEMUNHÁVEL - AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEÇA DE INTERPOSIÇÃO E RAZÕES
APRESENTADAS  NA  MESMA  OCASIÃO.  ASSINATURA  APENAS  NAS  RAZÕES.  FALTA  DE
ASSINATURA  NA  PEÇA  DE  INTERPOSIÇÃO  QUE  CONSTITUI  MERA  IRREGULARIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  PODER  JUDICIÁRIO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  NO
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PROCESSAMENTO  DO  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  RECURSO  TEMPESTIVO.  CARTA
TESTEMUNHÁVEL PROVIDA. Não prejudica o conhecimento do recurso a ausência de assinatura
do advogado na petição de interposição do agravo, se na mesma oportunidade apresenta as razões
recursais devidamente assinada.  (TJPR - 3ª C.Criminal - CT - 944935-4 - Francisco Beltrão - Rel.:
Jefferson Alberto Johnsson - Unânime -  - J. 11.10.2012)

 NÃO CABIMENTO EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS

MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.  VEROSSIMILHANÇA  DOS FUNDAMENTOS DO
PEDIDO. 1. A outorga de efeito suspensivo a recurso ordinário em mandado de segurança por meio
de medida cautelar ajuizada diretamente no STJ somente se justifica em face de situação de notório
risco de dano grave, apto a comprometer um valor jurídico prevalecente, como o direito constitucional
à efetividade da jurisdição. Ademais, imprescindível a verossimilhança dos fundamentos do recurso.
2. Merece ser deferido o efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança quando
se mostra plausível o fundamento do pedido (o descabimento do agravo previsto no art. 197 da Lei nº
7.210/84 para atacar a decisão de interdição de estabelecimento penal, prevista no art. 66, VIII, da
mesma lei, e o conseqüente viabilidade da utilização do mandado de segurança na hipótese) bem
como  presente  o  risco  de  dano  irreparável,  diante  dos  sérios  problemas  de  acomodação  da
população  carcerária  decorrentes  da  interdição  de  estabelecimento  prisional.  3.  Medida  cautelar
procedente para que se confira efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança
interposto perante o Tribunal de origem, mantidos os efeitos da liminar. (MC 5.220/MG, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 02/02/2004, p. 269)

RECURSO DE AGRAVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO POR NÃO TER SIDO PROTOCOLADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NO PRAZO
LEGAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PREVISTO NO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  SÚMULA  Nº  700,  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. - No caso, embora o agravo tenha sido protocolado no prazo legal de
5 (cinco) dias (artigo 586, do Código de Processo Penal), ele não foi interposto junto ao Juiz da Vara
de Execuções Penais, onde deveria ter sido interposto e, após processado, remetido a este Tribunal.
É TAMBÉM INCABÍVEL O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL
PARA  DISCUTIR  A  DECISÃO  DE  INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTO  PENAL  QUE  TEM
NATUREZA ADMINISTRATIVA E NÃO JURISDICIONAL. - Contra as decisões administrativas do juiz
da execução, especificamente sobre a interdição de estabelecimento penal, não é cabível o recurso
de agravo previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais.  (TJ-PR - RECAGRAV: 1511993 PR
Recurso de Agravo - 0151199-3, Relator: Jesus Sarrão, Data de Julgamento: 17/06/2004, 2ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: 02/08/2004 DJ: 6676)

COMPETÊNCIA

 CONFLITO ENTRE JUÍZO ESTADUAL E FEDERAL

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  PREVISTO  NO  §  5.º,  DO  ART.  10,  DA  LEI  N.º  11.671/08.
EXECUÇÃO  PENAL.  PRORROGAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  PRESÍDIO  DE
SEGURANÇA MÁXIMA. INTELIGÊNCIA COMBINADA DOS ARTS. 3.º E 10, § 1.º, TAMBÉM DA LEI
N.º  11.671/08.  EXCEPCIONAL  NECESSIDADE  DEMONSTRADA  NO  CASO.  DECISÃO
CONCRETAMENTE  MOTIVADA  PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE  DE  O
MAGISTRADO  FEDERAL  QUE  PROCESSA  A  EXECUÇÃO  PENAL  AVALIAR,  DE  OFÍCIO,  A
MOTIVAÇÃO DO REFERIDO DECISUM, MORMENTE INVALIDÁ-LO. AUSÊNCIA DE QUALQUER
COMPETÊNCIA, HIERARQUIA OU JURISDIÇÃO PARA TANTO. CONFLITO CONHECIDO, PARA
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANTIDA HÍGIDA A RENOVAÇÃO
DO  PRAZO  PARA  PERMANÊNCIA  DO  CONDENADO  EM  PENITENCIÁRIA  FEDERAL,
CONFORME  DETERMINADO  PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  1.  Segundo  combinação  de  regras
constantes de dispositivos da Lei n.º 11.671/08, é possível a excepcional renovação do prazo para
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que Acusado permaneça em estabelecimento prisional de segurança máxima, desde que a "medida
se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório" (art.
3.º), e tenha sido determinada "motivadamente pelo juízo de origem" (art. 10, § 1.º). 2. No caso há
elementos  concretos  que  justificam  a  prorrogação  da  medida  pelo  Juiz  Estadual.  Segundo
esclarecimentos do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de
Janeiro, o ora Interessado ainda é líder do Comando Vermelho e se vale de amigos e principalmente
parentes para continuar suas atividades no crime organizado, tanto que, no final de 2009 - quando já
se  encontrava  há  cerca  de  três  anos  em presídio  federal  -,  a  Polícia  Civil  carioca  desarticulou
quadrilha integrada principalmente por familiares e pessoas próximas do Condenado. Ainda, segundo
os autos,  os líderes da referida facção criminosa vinham elaborando planos para desestruturar a
política  de  segurança  pública  instituída  no  Rio  de  Janeiro,  para  que  voltassem  a  dominar
comunidades pacificadas. 3. Cabe apenas à Defesa, ou até mesmo o Ministério Público, impugnar o
encaminhamento  ou  renovação  da  permanência  de  Acusado  em estabelecimento  de  segurança
máxima.  Não  pode  o  Magistrado  Federal  que  processa  a  execução  penal  avaliar  de  ofício  a
motivação  do  referido  decisum,  mormente  invalidá-lo,  pois  não  detém  qualquer  competência,
hierarquia ou jurisdição para tanto. 4. Conflito conhecido, nos moldes do § 5.º, do art. 10, da Lei n.º
11.671/08, e declarada a competência do Juízo Federal da 3.ª Vara da Seção Judiciária do Estado de
Rondônia (Criminal e Execução Penal),  ora suscitado, para processar a execução de ISAÍAS DA
COSTA  RODRIGUES  durante  o  período  em  que  se  encontrar  no  estabelecimento  prisional  de
segurança máxima. Mantida hígida a renovação do prazo para sua permanência na Penitenciária
Federal de Porto Velho/RO, até que se finde o prazo de 360 dias, conforme determinado pelo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ. (STJ. CC 121666/RJ, Rel.  Ministra
LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

 JUÍZO DE EXECUÇÃO ESTADUAL X JUSTIÇA ELEITORAL

RECURSO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRANSPORTE
DE ELEITORES - PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
- CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO-CONHECIMENTO. A competência
para dirimir as questões relacionadas ao cumprimento de pena restritiva de direito imposta por Juiz
Eleitoral deve pro ele ser exercida, todavia, caso ocorra a sua conversão para privativa de liberdade,
todos os incidentes referentes à execução da reprimenda, incluindo as que envolvem a fixação das
condições do regime aberto, passarão a ser decididos pelo Juízo Estadual da Execução Penal, em
face da  regra  estabelecida  pela  Súmula STJ n.  192 (TRE-SC.  PROCESSO CRIME ELEITORAL
ORIGINARIO  nº  648,  Acórdão  nº  21910  de  07/11/2007,  Relator(a)  JOAO  EDUARDO  SOUZA
VARELLA, Publicação: DJE - Diário de JE, Data 20/11/2007)

PENAL – HABEAS CORPUS – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO ESTADO – LIVRAMENTO
CONDICIONAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Em que pese condenado por Juiz
Federal,  “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
à  administração  estadual”  (Súmula  nº  192/STJ).  A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  108,  “d”,
estabelece que a competência  originária  dos Tribunais  Regionais  Federais  para apreciar  habeas
corpus limita-se aos casos em que a autoridade coatora for juiz federal,  razão pela qual cumpre
remeter o processo ao Tribunal de Justiça do Estado, órgão competente para julgar writ impetrado
contra  ato  de  juiz  estadual  responsável  pelas  execuções  penais.  (TRF-2  -  HC:  5882  RJ
2008.02.01.011192-5,  Relator:  Desembargadora  Federal  MARIA  HELENA  CISNE,  Data  de
Julgamento:  23/07/2008, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data:
31/07/2008 – Página: 256)

PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
ART. 65 DA LEP. SÚMULA 192 DO STJ. 1. 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 à administração estadual". (Súmula nº 192/STJ). 2. Falece de
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competência o Juízo Eleitoral, tanto o a quo, quanto o ad quem, para decidir acerca de incidente de
execução penal, a teor do parágrafo único, do art. 2º, da Lei de Execução Penal. 3. Assim, em caso
de pretensão recursal, em face da Justiça Estadual dirimindo incidente de execução de pena imposta
pela  Justiça  Eleitoral,  mesmo  se  tratando  de  cumprimento  de  pena  restritiva  de  direitos,  será
competente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para processar e julgar. 4. Questão de ordem
acolhida para o fim de conhecer do recurso, dar-lhe provimento para anular a decisão de 1º Grau,
com a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de Maracanaú-CE, competente para a
execução Estadual, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará. (RECURSO
CRIMINAL nº 223979776, Acórdão nº 223979776 de 03/05/2010, Relator(a) RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 83, Data 12/05/2010, Página
6/7)

CORREIÇÃO PARCIAL

CORREIÇÃO  PARCIAL.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA  QUE  INDEFERIU  O  PEDIDO  DE
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  ERROR  IN  PROCEDENDO  NÃO  CARACTERIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. A CORREIÇÃO PARCIAL É
PROVIDÊNCIA DESTINADA A ORDENAR A ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO, AFASTANDO OS
OBSTÁCULOS  (INVERSÃO  TUMULTUÁRIA,  PARALISAÇÃO,  DILATAÇÃO  DE  PRAZOS)  QUE
IMPEÇAM DE ALCANÇAR OS SEUS FINS, EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO OU AÇÃO DO JUIZ,
POR ERRO OU ABUSO DE PODER. O DIREITO A CORREIÇÃO É DE NATUREZA PROCESSUAL,
EXERCITÁVEL SUBSIDIARIAMENTE, A FALTA DE RECURSO EM LEI, PELAS PARTES OU PELO
MINISTÉRIO PUBLICO, COMO "CUSTOS LEGIS". DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes
integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná,
por unanimidade de votos, não conhecer da correição parcial, nos termos do voto da relatora. TJPR -
1ª Turma Recursal - 20110006361-0 - Curitiba -  -  - J. 15.12.2011)

DETRAÇÃO PENAL

 APROVEITAMENTO DE DETRAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO COM ABSOLVIÇÃO (DELITO
COMETIDO POSTERIORMENTE)

HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO PENAL.  DETRAÇÃO DA PENA.  FEITOS DIVERSOS.  PRISÃO
CAUTELAR  DECORRENTE  DE  PROCESSO  QUE  RESULTOU  EM  ABSOLVIÇÃO.  DELITO
COMETIDO  POSTERIORMENTE  À  SEGREGAÇÃO  PROVISÓRIA.  INADMISSIBILIDADE  DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICAÇÃO DO 42 DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pacífica
deste Tribunal Superior é no sentido de que a detração penal (art. 42 do CP) - embora possa se dar
em feito  diverso  daquele  em que  o  acusado  permaneceu  sob  custódia  cautelar  e  foi,  ao  final,
absolvido - somente é permitida em processos relativos a delitos cometidos em data anterior à prisão
processual; caso contrário, haverá a concessão de "crédito de pena cumprida" contra o Estado, a ser
usado para a impunidade de posteriores infrações penais. 2. Habeas corpus denegado. (STJ. HC
141.568/RS,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 26/09/2011)

 PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMI-ABERTO. BENEFÍCIO
INDEFERIDO. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL ALCANÇADO.  DETRAÇÃO PENAL.  PRISÃO
PROCESSUAL EQUIVALENTE A PERÍODO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO. EXAME DOS
REQUISITOS  SUBJETIVOS.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. Os dias remidos, assim, como ocorre com a detração, devem ser
computados como pena efetivamente cumprida, e não simplesmente descontados da pena imposta.
(...) (Quarta Câmara Criminal. Processo 70023377930, Rel. JOSÉ EUGÊNIO TEDESCO, julgado em
08 de maio de 2008. Unânime) (TJPR - 3ª C.Criminal - HCC - 650146-8 - Toledo - Rel.: Sônia Regina
de Castro - Unânime -  - J. 25.02.2010)
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 COMPETÊNCIA – DECISÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.736/2012

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 387, § 2º, DO CPP.
ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 12.736/2012. LEI PROCESSUAL POSTERIOR À DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE QUE DEVERÁ
SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. A possibilidade de o tempo de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, ser computado pelo
juiz para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ao proferir sentença
condenatória, passou a constar no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, com a entrada em
vigor da  Lei nº 12.736, que se deu apenas em 30/12/2012. 2. No caso, a decisão monocrática que
fixou o regime inicial semiaberto de execução foi proferida em 8/11/2012, antes, portanto, da edição
da referida lei,  razão pela qual  a análise da detração penal deverá ser realizada pelo Juízo  das
Execuções Penais conforme disposição do art. 42 do Código Penal e dos arts. 65 e 66, III, b, ambos
da Lei de Execuções Penais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg nos EDcl
no AREsp 70.941/SP,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado  em
25/06/2013, DJe 01/07/2013)

AGRAVO EM EXECUÇÃO.  DETRAÇÃO.  ALEGADO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA  POR
OUTRO  PROCESSO.  DOCUMENTOS  QUE  ATESTAM  QUE  DURANTE  ESTE  PERÍODO  O
APENADO  ESTEVE  PRESO  EM  VIRTUDE  DE  CONDENAÇÃO  CRIMINAL  TRANSITADA  EM
JULGADO EM OUTRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAIR DA PENA EM EXECUÇÃO ESTE
LAPSO TEMPORAL.  Não  se  cogita  de  detração  penal  se  o  período  de  prisão  pretendido  pelo
apenado esteve relacionado a cumprimento de pena oriunda de outra condenação criminal transitada
em  julgado.  Para  que  seja  possível  a  detração,  o  período  de  recolhimento  do  apenado  em
estabelecimento  penal  deve  ser  atinente  à  prisão  provisória  e  não  prisão  definitiva.  AGRAVO
DEFENSIVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70055114409, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 24/07/2013)

 DETRAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO QUE RESULTOU EM CONDENAÇÃO
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS

EXECUÇÃO PENAL.  HABEAS CORPUS.  USO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.  DETRAÇÃO  DO  TEMPO  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA.  PRETENSÃO  DE  QUE  CADA
HORA  DE  PRISÃO  SEJA  COMPUTADA  COMO  HORA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À
COMUNIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.
TÉCNICA QUE ENSEJA IMPUNIDADE. COMPENSAÇÃO DE CADA DIA QUE O SENTENCIADO
PERMANECEU CUSTODIADO PROVISORIAMENTE COM CADA DIA DE CONDENAÇÃO À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DOS ARTS. 42 DO CP
E 111 DA LEP. 1. A detração penal está prevista, expressamente, para a pena privativa de liberdade
e para a medida de segurança apenas (arts. 42 do CP e 111 da Lei n. 7.210/1984). Isso não significa
que o instituto não possa ser aplicado às penas alternativas, uma vez que substituem a reprimenda
privativa de liberdade pelo mesmo lapso de sua duração. 2. A aplicação do instituto da detração, no
entanto, na forma como pretende a impetração, esbarra no princípio da proporcionalidade, pois a
transformação em horas do tempo em que o paciente  ficou  provisoriamente  preso,  para fins  de
detração do tempo de prestação de serviços à comunidade a ser adimplido, enseja o cumprimento
integral da pena imposta, mesmo que o acusado tenha permanecido custodiado apenas pelo lapso de
1 mês e 14 dias. 3. Mostra-se adequada e proporcional a detração penal em que se desconta o
período em que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente na proporção de 1 dia de prisão
provisória para 1 dia de condenação à pena privativa de liberdade substituída. 4. Ordem denegada.
(STJ.  HC  202618/RS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
19/06/2012, DJe 01/08/2012)
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AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. CONVERSÃO EM
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  1.  DETRAÇÃO.  A  detração  penal  é  instituto  que  consiste  no
abatimento, na pena privativa de liberdade ou medida de segurança, do período de prisão provisória,
prisão administrativa ou internação em estabelecimentos psiquiátricos. É a dicção do art. 42 do CP. A
detração em penas restritivas de direitos é medida amplamente aceita pela jurisprudência. Caso em
que a detração deverá ser à razão de 1 dia de prisão provisória por 1 hora de prestação de serviços
comunitários, conforme leitura invertida do art. 46, § 1º do CP. Precedentes do E. STJ. A detração de
cada hora de prestação de serviços à comunidade à razão de cada hora de prisão provisória, além de
não encontrar amparo legal,  despontaria desproporcional. Decisão recorrida mantida, no ponto. 2.
PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  CONVERSÃO.  Ao  juiz  da  execução  cabe  decidir  sobre  a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível  ao condenado cumprir  a pena substitutiva
anterior, ex vi do art. 44, § 5º do CP. Hipótese na qual o apenado, que vinha cumprindo a reprimenda
em regime semiaberto, foi condenado a outra pena, substituída por restritivas de direitos - prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O regime semiaberto, por resultar na contenção
física do indivíduo, com duas únicas possibilidades de saída da casa prisional - saídas temporárias e
trabalho  externo  -  mostra-se  incompatível  com  o  cumprimento  de  pena  restritiva  de  direitos  de
prestação  de  serviços  à  comunidade.  Inviabilidade  de  suspensão  para  cumprimento  posterior,
determinando,  o  art.  111  da  LEP,  a  soma das  penas.  Decisão  que  converteu  a  pena  restritiva
mantida.  AGRAVO IMPROVIDO, por  maioria.  (Agravo  Nº 70049342470, Oitava Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 28/11/2012)

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA
NA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - ADMISSIBILIDADE - FORMA DE
CONTAGEM  DO  TEMPO  -  UM  DIA  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA  EQUIVALE  A  UMA  HORA  DE
TAREFA - CONCLUSÃO BASEADA NA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, § 3º, DO CÓDIGO PENAL -
DECISÃO  FUSTIGADA  CORRETA.  (TJMG.  Habeas  Corpus  1.0000.09.500668-0/000,  Relator(a):
Des.(a)  Alexandre  Victor  de  Carvalho,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  04/08/2009,
publicação da súmula em 24/08/2009)

 DETRAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME

APELAÇÃO  CRIMINAL  (01).  DOSIMETRIA.  CAUSA  DE  AUMENTO  DO  TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE DROGAS, CUJO DESTINO ERA SÃO PAULO. MAJORAÇÃO APLICÁVEL.
DETRAÇÃO  PENAL  QUE  DEVE  SER  AVALIADA  NESTE  JUÍZO  SOMENTE  POR  FORÇA  DA
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO
CRIMINAL  (02).  TRÁFICO.  DROGA  ENCONTRADA  NA  CABINE  DO  CAMINHÃO  CONDUZIDO
PELO RÉU. TESE ERRO DE TIPO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RÉU NÃO SABIA QUE SE
TRATAVA  DE  DROGA,  TENDO  SIDO  CONTRATADO  PARA  O  TRANSPORTE  DE  CELULAR.
MOTORISTA  EXPERIENTE.  AUSÊNCIA  DE  DADOS  ACERCA  DO  CONTRATANTE.
APROXIMADAMENTE 100 KG DE MACONHA. CAIXAS DE PAPELÃO QUE EXALAM O ODOR
CARACTERÍSTICO  DA  DROGA.  AUTORIA  CERTA.  DOSIMETRIA.  QUANTIDADE  DE  DROGA
AVALIADA  NA  PENA-BASE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  PARA  AUMENTAR  A  PENA-
BASE E COMO CAUSA DE AUMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO
ART.  33,  §  4º  DO  CÓDIGO  PENAL.  APLICABILIDADE  NO  PATAMAR  MÁXIMO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 2 (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1314799-8 - Foz do Iguaçu - Rel.: João
Domingos Kuster Puppi - Unânime -  - J. 28.05.2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO E
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO §  2.º  DO ART.  387  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL,  ACRESCENTADO  PELA  LEI  N.º  12.736/12.  CONSTITUCIONALIDADE
DECIDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO CORRETA DA DETRAÇÃO
PARA  FIXAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  MAIS  BRANDO.  SENTENÇA  MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1176714-7 - Região Metropolitana de
Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Fernando Ferreira de Moraes - Unânime -  - J. 21.05.2015)
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EXAME CRIMINOLÓGICO

 POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO.  PLEITO  DE  PROGRESSÃO  AO  REGIME  SEMIABERTO
INDEFERIDO.  SUBMISSÃO  AO  EXAME  CRIMINOLÓGICO.  ART.  112  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO
PENAL.  LEI  N.  10.792/2003.  NECESSIDADE  EVIDENCIADA.  REGISTRO  DE  EVASÃO.
GRAVIDADE  CONCRETA  DOS  VÁRIOS  CRIMES  PRATICADOS.  SÚMULA  N.  439  DO  STJ.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA AINDA NÃO REALIZADA.
DEMORA EXCESSIVA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO SOMENTE PARA DETERMINAR A
IMEDIATA SUBMISSÃO DO PACIENTE À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. O artigo
112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei n. 10.792/2003, estabelece que o sentenciado que
cumprir 1/6 da pena no regime mais severo e apresentar bom comportamento carcerário, atestado
pelo Diretor do estabelecimento prisional, terá direito à progressão de regime. 2. A prescindibilidade
de  sujeição  à  inspeção  técnica  pode  ser  afastada  desde  que  evidenciada,  com  base  nas
peculiaridades  da  hipótese  concreta,  a  necessidade  da  análise  pormenorizada  acerca  do
preenchimento  do  mérito  pelo  segregado.  Súmula  n.  439  do  STJ.  3.  Na  espécie,  as  instâncias
ordinárias destacaram a prática de infrações disciplinares graves (duas fugas) pelo paciente, que,
outrossim, cumpre pena pelo cometimento dos crimes de homicídio, porte ilegal de arma, roubos
majorados, formação de quadrilha e tráfico ilícito de entorpecentes, delitos cuja gravidade sugere
tratar-se de indivíduo com periculosidade exacerbada. 4. Evidente o constrangimento ilegal, sanável
ex oficio através da via eleita, haja vista que, consoante se infere dos autos, ainda não foi realizado o
exame  criminológico,  apesar  de  já  decorridos  quase  dez  meses  de  sua  determinação,  não  se
afigurando razoável impor ao paciente o ônus da demora estatal na confecção do aludido laudo. 5.
Habeas corpus denegado. Ordem concedida,  de ofício,  para determinar a realização imediata do
exame criminológico. (STJ. HC 215.673/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/03/2012)

HABEAS  CORPUS.  EXAME  CRIMINOLÓGICO.  VALIDADE  DA  EXIGÊNCIA  FUNDAMENTADA.
SÚMULA VINCULANTE 26. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que
pode  ser  exigido  fundamentadamente  o  exame  criminológico  pelo  juiz  para  avaliar  pedido  de
progressão de pena. Trata-se de entendimento que refletiu na Súmula Vinculante 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. 2.º da Lei n.º 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  do  exame
criminológico”.  Se  o  laudo  de  exame  criminológico  contém  avaliação  desfavorável  quanto  à
capacidade do preso de progredir para regime de cumprimento de pena menos rígido, pode ele ser
levado em consideração para negar  o  benefício,  máxime em casos envolvendo condenados por
homicídios brutais. Afinal, não se pode correr o risco de reintegrar a sociedade o preso por crimes
brutais que ainda não se encontra preparado para o convívio social. Decisão atacada de acordo com
a jurisprudência desta Corte. Habeas corpus denegado. (STF. HC 108738, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 09-
05-2012 PUBLIC 10-05-2012)

 NÃO PREVALÊNCIA DA DESFAVORABILIDADE PARCIAL

RECURSO DE AGRAVO - ESTUPRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 213, CAPUT E 121, § 2º,
INC. IV; ART. 121, § 2º, INC. IV E V COMBINADO COM O ART. 29 TODOS DO CÓDIGO PENAL) -
EXECUÇÃO  DE  PENA  E  PROGRESSÃO  DE  REGIME  -  EXAME  CRIMINOLÓGICO
PARCIALMENTE  DESFAVORÁVEL  -  NÃO  DEVE  PREVALECER  A  DESFAVORABILIDADE
PARCIAL DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE LIMITA A FAZER OBSERVAÇÕES GENÉRICAS
ACERCA DO COMPORTAMENTO E DA VIDA SOCIAL DO CONDENADO SEM REFERÊNCIA AO
PAPEL DO ENCARCERAMENTO PARA A REINSERÇÃO SOCIAL DO CONDENADO - DIREITO A
PROGRESSÃO DE REGIME - CUMPRIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI O CONDENADO
TEM  DIREITO  À  PROGRESSÃO  DO  REGIME  FECHADO  PARA  O  REGIME  SEMI-ABERTO  -
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INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO INC. XLVI DO ART. 5.º DA CONSTITUIÇÃO E DO ART. 112
DA LEI Nº  7.210/1984 -  RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª  C.Criminal -  RA
646094-0 - Londrina - Rel.: Francisco Cardozo Oliveira - Unânime - J. 08.04.2010)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

 INCONSTITUCIONALIDADE

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  CHAMADA  "EXECUÇÃO
ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que "[o]
recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do
traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença". A Lei de Execução
Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será
considerado  culpado até  o  trânsito  em julgado  de  sentença  penal  condenatória".  2.  Daí  que  os
preceitos  veiculados  pela  Lei  n.  7.210/84,  além  de  adequados  à  ordem  constitucional  vigente,
sobrepõem-se,  temporal  e materialmente,  ao disposto  no art.  637 do CPP. 3.  A prisão antes do
trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa,
não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais
de  natureza  extraordinária.  Por  isso  a  execução da  sentença  após  o  julgamento  do  recurso  de
apelação  significa,  também,  restrição  do  direito  de  defesa,  caracterizando  desequilíbrio  entre  a
pretensão estatal  de  aplicar  a  pena e o  direito,  do acusado,  de elidir  essa  pretensão.  5.  Prisão
temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição exemplar,
sem  qualquer  contemplação,  nos  "crimes  hediondos"  exprimem  muito  bem  o  sentimento  que
EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está desejando punir demais,
no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente". 6. A
antecipação  da  execução  penal,  ademais  de  incompatível  com  o  texto  da  Constituição,  apenas
poderia  ser  justificada em nome da conveniência  dos magistrados ---  não do processo penal.  A
prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por
recursos especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além do que "ninguém
mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como incitação à "jurisprudência defensiva", que, no
extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor
operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a esse preço. 7. No RE 482.006,
relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual
mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções por
responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional [art.  2º da Lei n.
2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o preceito
implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque
--- disse o relator --- "a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-
se-ia  validando  verdadeira  antecipação  de  pena,  sem que  esta  tenha  sido  precedida  do  devido
processo legal,  e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de
devolução das diferenças, em caso de absolvição". Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade,
sonoramente, no sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 1.988,
afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade
anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito
constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da
liberdade,  mesmo porque a propriedade tem mais a  ver  com as elites;  a  ameaça às liberdades
alcança de modo efetivo  as classes subalternas.  8.  Nas democracias mesmo os criminosos são
sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos processuais. São
pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º,
III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em
quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar
plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual Ordem concedida. (STF. HC
84078, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2009, DJe-035 DIVULG 25-
02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-05 PP-01048) 

95



 NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA  RESOLUÇÃO  Nº  113/2010  DO  CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA

RECURSO  DE  AGRAVO.  PROGRESSÃO  AO  REGIME  SEMIABERTO.  CRIME  HEDIONDO  E
CRIME  COMUM.  PENDÊNCIA  DE  RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
PROVISÓRIA E DO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS FORMALIDADES. RESOLUÇÃO Nº 113/2010
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Admite-se a progressão de
regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada,
antes  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  condenatória  (Súmula  nº  716  do  Supremo  Tribunal
Federal),  independentemente  de  quem  interponha  o  recurso,  desde  que  expedida  a  guia  de
recolhimento provisória  ao Juízo  de Execução e cumpridas as demais formalidades previstas  na
Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. (TJPR - 4ª C.Criminal - RA - 926844-0 - Foz
do Iguaçu -  Rel.: Miguel Pessoa - Unânime -  - J. 31.01.2013)

 RECURSO ACUSAÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – PENA EM ABSTRATO

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBOS  QUALIFICADOS.  CONSUMADO  E  TENTADO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DA  PENA.  POSSIBILIDADE.
PENDÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 716/STF. PROGRESSÃO
DE REGIME. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
processo de execução criminal  provisória  pode ser formado ainda que haja recurso de apelação
interposto  pelo  Ministério  Público  pendente de julgamento,  não sendo este  óbice  à  obtenção de
benefícios provisórios na execução da pena. II. Hipótese na qual incide a Súmula nº 716/STF. III. A
via do habeas corpus não comporta a análise de todos os requisitos necessários para a concessão de
progressão de regime, mormente se tal matéria não foi apreciada pela Corte de origem, sob pena de
supressão de instância. O pleito deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execução Criminal.
IV.  Deve  ser  cassado  o  acórdão  recorrido  e  determinada  a  expedição  de  carta  de  guia  para
cumprimento da pena. V. Recurso provido parcialmente, nos termos do voto do Relator. (STJ. RHC
31.222/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 30/04/2012)

RECURSO  DE  AGRAVO  MINISTÉRIO  PÚBLICO   PROGRESSÃO  DE  REGIME   CONCESSÃO
PELO JUÍZO `A QUO' SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS  AUSÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO PARA A  ACUSAÇÃO   SÚMULA Nº  716,  DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL   CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  SOMENTE  QUANDO  PREENCHIDO  O  REQUISITO
OBJETIVO  CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL MÍNIMO DE UM SEXTO (ARTIGO 112, DA
LEI  DE  EXECUÇÕES  PENAIS)  OU,  EM  SE  TRATANDO  DE  CRIME  HEDIONDO  OU  A  ELE
EQUIPARADO, DE DOIS QUINTOS DA PENA MÁXIMA `IN ABSTRATO' (ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI
Nº 8.072/90)   PRECEDENTES   RECURSO PROVIDO.  Em se tratando de execução provisória de
sentença condenatória, para a concessão de benefício relativo à progressão de regime, deve ser
observado o requisito objetivo em relação à pena máxima cominada ao delito em tela, ressaltando,
ainda, as disposições do § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº
11.464/2007. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA 760754-5 - Foz do Iguaçu - Rel.: Marques Cury - Unânime -
J. 05.05.2011)

FALTA GRAVE

 DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Falta grave. Fuga. Pretendida nulidade do ato que
reconheceu  a  prática  da  falta  de  natureza  grave  por  ausência  de  procedimento  administrativo
disciplinar (PAD). Não ocorrência. Nulidade suprida na audiência de justificação. Oitiva do paciente
em juízo, devidamente assistido por um defensor e na presença do Ministério Público. Observância
dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV). Finalidade
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essencial  pretendida  no  procedimento  administrativo  disciplinar  alcançada  de  forma  satisfatória.
Princípio da instrumentalidade das formas (art. 154 e 244 do CPC). Aplicabilidade. Recurso ao qual
se nega provimento. Reconhecimento da falta grave que implicou na perda integral dos dias remidos.
Impossibilidade. Revogação do tempo a ser remido limitado ao patamar máximo de 1/3 (um terço).
Lei  nº  12.433/11.  Novatio  legis  in  mellius.  Possibilidade  de  retroagir  para  beneficiar  o  paciente.
Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.
1. Ao contrário do que afirma a recorrente, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar (PAD
nº 017/2009), o qual não foi homologado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal de Novo
Hamburgo/RS, que entendeu que a defesa do apenado deveria ser feita por advogado habilitado. 2.
No entanto, essa irregularidade foi suprida pela repetição do procedimento em juízo, quando foi feita
a oitiva do paciente, devidamente acompanhado de seu defensor e na presença do Ministério Público
estadual.  Portanto,  não  há  que  se  falar  em  inobservância  dos  preceitos  constitucionais  do
contraditório e da ampla defesa no ato que reconheceu a prática de falta grave pelo paciente. 3.
Aquele juízo na audiência de justificação, ao não potencializar a forma pela forma, que resultaria na
pretendida nulidade  do PAD pela  defesa,  andou na melhor  trilha processual,  pois  entendeu que
aquele  ato  solene  teria  alcançando,  de  forma  satisfatória,  a  finalidade  essencial  pretendida  no
procedimento administrativo em questão. Cuida-se, na espécie, do princípio da instrumentalidade das
formas, segundo o qual se consideram válidos os atos que, realizados de outro modo, lhe preencham
a finalidade  essencial  (art.  154  do  CPC)  e,  ainda  que  a  lei  prescreva  determinada  forma,  sem
cominação de nulidade,  o  juiz  poderá,  mesmo que realizado  de outro  modo,  considerá-lo  hígido
quando tenha alcançado sua finalidade essencial (art. 244 do CPC). 4. Recurso ao qual se nega
provimento. 5. Caso de concessão de habeas corpus de ofício, pois o reconhecimento da prática de
falta grave pelo paciente implicou na perda integral dos dias a serem remidos de sua pena, o que, à
luz do novo ordenamento jurídico, não mais é permitido. 6. A nova redação conferida pela Lei nº
12.433/11 ao art.  127 da Lei de Execução Penal,  limita ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a
revogação do tempo a ser remido. 7. Por se tratar de uma novatio legis in mellius, nada impede que
ela  retroaja  para beneficiar  o  paciente  no caso concreto.  Princípio  da retroatividade da lei  penal
menos gravosa. 8. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (STF.  RHC 109847, Relator(a): 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231
DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.  FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE.  NULIDADE FORMAL DO PAD.  REINÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. 1. No caso, aponta-se nulidade no PAD que apurou a prática
de falta disciplinar de natureza grave, uma vez que o paciente teria sido cientificado das acusações
no dia em que realizada a audiência de instrução e julgamento do aludido processo administrativo,
contrariando as disposições do art. 23, I, do Regimento Disciplinar Penitenciário, que preconiza o
prazo de no mínimo três dias entre a cientificação e a realização da audiência. 2. O Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei de Execução Penal exige apenas a realização
de audiência de justificação, em que garantido ao reeducando o exercício do contraditório e da ampla
defesa.  Tornando prescindível,  portanto,  a instauração de processo administrativo  disciplinar,  que
constituiria,  nesse  contexto,  peça  meramente  informativa.  3.  Consoante  entendimento  pacificado
nesta Corte, a prática de falta grave representa marco interruptivo para obtenção de progressão de
regime. Assim, a data-base para a contagem do novo período aquisitivo é a do cometimento da última
infração  disciplinar  grave,  computado  do  período  restante  da  pena  a  ser  cumprida.  4.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ.  AgRg  no  HC  204.078/RS,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013)

 PRESCRIÇÃO

HABEAS  CORPUS.  SUCEDÂNEO  RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE.  PRAZO
DE  3 ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP, COM  REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 12.234/2010. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. 1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo
em situações excepcionais. Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
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Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está consolidada no sentido
de que, ante a lacuna da lei, o prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar grave, durante a
execução, é regulado pelo disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal. No caso dos autos, 3
anos, tendo em vista que a falta grave foi cometida na vigência da Lei n. 12.234/2010. Prescrição não
operada. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 265.149/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 29/04/2013)

 REGRESSÃO  DE  REGIME  E  REINÍCIO  DE  CONTAGEM  DO  LAPSO  TEMPORAL  PARA
BENEFÍCIOS

PENAL  E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  E  HOMICÍDIO  QUALIFICADOS.
PROGRESSÃO DE REGIME.  REQUISITOS.  ARTIGO 112  DA LEP.  CUMPRIMENTO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REINÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO (MÉRITO
DO  CONDENADO)  EM  SEDE  DE  HABEAS  CORPUS.  ANÁLISE  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  N.  8.072/90  NÃO  SUBMETIDA  À
APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES.  CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR ESTA
CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A progressão
do regime da pena imposta, in casu fechado, reclama o preenchimento dos requisitos elencados no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84); a saber: a) cumprimento de um sexto da
pena (requisito objetivo); b) bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). 2. A prática de falta
grave acarreta a interrupção da contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de
pena.  Inobstante  a ausência  de previsão legal  expressa nesse sentido,  não há que se falar  em
violação do princípio da legalidade. Isso porque a interrupção do prazo decorre de uma interpretação
sistemática das regras legais existentes (Precedentes: HC n. 97.135/SP, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.5.11; HC n. 106.685/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, DJ de 15.3.11; RHC n. 106.481/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJ de 3.3.11;  HC n. 104.743/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ de
29.11.10; HC n. 102.353/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 04.11.10;
HC n.  103.941/SP,  Relator  o  Ministro  Dias Toffoli,  DJ  de 23.11.10).  3.  O réu  que cumpre pena
privativa de liberdade em regime menos severo, ao praticar falta grave, pode ser transferido para
regime mais gravoso; todavia, ao réu que já cumpre pena no regime mais gravoso (regime fechado)
não pode ser aplicado o instituto da regressão, sendo permitido, portanto, o reinício da contagem do
prazo para a progressão, levando-se em conta o tempo de pena remanescente.  4.  A análise do
preenchimento,  ou não, do requisito  subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do
condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas
corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de
1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01). 5.
A alegação referente à inaplicabilidade da Lei n. 8.072/90 à hipótese dos autos não foi submetida à
apreciação das instâncias precedentes, o que impede seja conhecida por esta Corte, sob pena de
supressão de instância (Precedentes: HC n. 104.391/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJ de 06.05.11; HC n. 102.981/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de
24.03.11;  HC n.  98.616/SP,  Relator  o  Ministro  Dias Toffoli,  Primeira  Turma,  DJ de 22.02.11).  6.
Ordem  denegada.  (STF.  HC  102365,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
14/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-02 PP-00240) 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.  EFEITOS.  REGRESSÃO  DE  REGIME  E  REINÍCIO  DA  CONTAGEM  DOS
PRAZOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. 1. O entendimento firmado nesta
Sexta Turma era no sentido de que a falta grave não interromperia o cômputo dos prazos para a
aquisição de benefícios da execução. Essa compreensão lastreava-se, fundamentalmente, no fato de
que a interrupção do lapso temporal para nova progressão, em razão da prática de falta grave, não
teria  previsão  legal.  E  mais:  que  o  princípio  da  reserva  legal,  insculpido  no  art.  5º,  XXXIX,  da
Constituição Federal, se estenderia também à fase de execução penal. 2. Em 28.3.2012, o tema foi
submetido à apreciação da Terceira Seção desta Corte, por meio dos Embargos de Divergência no
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Recurso Especial nº 1.176.486/SP, oportunidade em que se uniformizou o entendimento da Quinta e
Sexta Turmas, no sentido de que a prática de falta grave representa marco interruptivo para obtenção
de progressão de regime e demais benefícios da execução. Assim, a data-base para a contagem do
novo  período  aquisitivo  é  a  do  cometimento  da  última  infração  disciplinar  grave,  computado  do
período restante de pena a ser cumprido. 3. O cometimento de falta grave implica na regressão de
regime prisional, com esteio no que preceitua o art. 118, I, da Lei nº 7.210/84. Precedentes deste
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal  Federal.  4.  Ordem  denegada.  (STJ.  HC
230.153/RS,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  18/06/2012,  DJe
29/06/2012)

RECURSO  DE  AGRAVO  -  CONDENAÇÃO  PELA  PRÁTICA  DE  HOMICÍDIO  PRIVILEGIADO  -
REGIME ABERTO - POSTERIOR CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DO REGIME ABERTO PARA O SEMI-ABERTO - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MEDIDA -
INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE - EXEGESE DOS ARTIGOS 62 DO DECRETO-LEI Nº 1.276/95
E  118  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  PENAL  -  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Considerando  que  a
contravenção de embriaguez constitui falta média (artigo 62 do Decreto-Lei nº 1.276/95 do Estado do
Paraná), não há como regredir "in malam partem" o regime de cumprimento de pena privativa de
liberdade que foi imposta ao réu, segundo expressa disposição do artigo 118 da Lei de Execução
Penal. Ademais, a própria natureza dessa infração demonstra sua reduzida potencialidade ofensiva,
razão pela qual afigura-se insuficiente e frágil  para ensejar a revogação do regime aberto para o
semi-aberto. 2. Inexiste a necessidade da regressão do regime, na medida em que o réu tem-se
mostrado pessoa responsável e cumpridora das condições que lhe foram impostas pela r. sentença,
haja vista que comparece mensalmente perante o Juízo "a quo" e presta regularmente serviços à
comunidade.  Sendo  assim,  o  desprovimento  do  recurso  é  a  medida  que  se  impõe.  (TJPR -  1ª
C.Criminal - RA 89717-0 - Ponta Grossa - Rel.: Oto Luiz Sponholz - Unânime - J. 29.06.2000)

 PERDA DOS DIAS REMIDOS

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 127 DA LEP. DECISÃO
QUE RESTABELECEU OS DIAS REMIDOS E ANTERIORMENTE CONSIDERADOS PERDIDOS
ANTE A MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO "IN MELLIUS". RECURSO MINISTERIAL QUE PLEITEIA O
RESTABELECIMENTO  DE  APENAS  2/3  (DOIS  TERÇOS)  DOS  DIAS  REMIDOS  OU,
SUCESSIVAMENTE,  A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.  FALTA DE ELEMENTOS PARA
VALORAR A FALTA DO AGRAVADO. DECISÃO QUE DEVERIA ESTAR FUNDAMENTADA NOS
CRITÉRIOS DO ART. 57 DA LEP. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 127 DA
LEP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO
SINGULAR QUE RECONHECEU 51  (CINQUENTA E UM)  DIAS DE REMIÇÃO -  PLEITO PELA
ANULAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO  -  ERRO  DE  JULGAMENTO  -
ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA REMIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO
ESTUDO - NÃO ACOLHIMENTO - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP, ANTES
DA  ALTERAÇÃO  LEGISLATIVA  -  COMETIMENTO  DE  FALTA  GRAVE  PELO  CONDENADO  -
AFASTAMENTO  DO  BENEFÍCIO  DA  COMPENSAÇÃO  -  RETROATIVIDADE  DA  ALTERAÇÃO
PROMOVIDA  PELA  LEI  12.433/11  -  PERDA  DE  ATÉ  1/3  DOS  DIAS  REMIDOS  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  É  assente  na  doutrina  e  jurisprudência  que,  mesmo  antes  da
alteração promovida pela Lei 12.433/11 na LEP e da edição da Súmula 341 do STJ, era admitido a
remição do tempo da pena decorrente do estudo. 2. "A partir da vigência da Lei n.º 12.433, de 29 de
junho  de  2011,  que  alterou  a  redação  ao  art.  127  da  Lei  de  Execuções  Penais,  a  penalidade
consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passa a ter nova disciplina,
não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço)
desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o
quantum, levando em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de
Execuções Penais." (HC 178149 / RS - Rel. Ministra Laurita Vaz - T5 - j. 11/10/2011) 3. A inovação
legislativa trata-se de norma penal mais benéfica, devendo, portanto, retroagir." (TJPR - 5ª C.Criminal
 Rec. Agrav. 844021-3 - Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - Pub. 07.03.2012). (TJPR
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- 5ª C.Criminal - RA 879332-0 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.:
Eduardo Fagundes - Unânime - J. 19.04.2012)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS
DIAS  A  REMIR  MANUTENÇÃO  Decisão  agravada  que,  reconhecendo  a  prática  de  falta  grave
consistente em fuga, determinou a perda de um terço dos dias remidos, e de todos os dias a remir
anteriores  ao cometimento  da falta  Instituto  da  remição  que  gera  apenas expectativa  de  direito,
devendo  ser  concedido  quando  o  apenado  cumpre  as  atividades  determinadas  pelo  artigo  129,
"caput",  ou revogado, quando pratica falta grave,  conforme o artigo 127, ambos da LEP. FALTA
DISCIPLINAR GRAVE Determinada a regressão e o recálculo da pena para fins de futuros benefícios
Regressão corretamente decretada - Recálculo mantido no que diz respeito a eventual progressão de
regime Em relação a outros benefícios, eventual efeito interruptivo somente poderá ser analisado em
face  de  requerimento  específico.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Agravo  de  Execução
Penal  nº.  0190387-21.2013.8.26.0000;  Relator(a):  Cesar  Mecchi  Morales;  3ª  Câmara  de  Direito
Criminal, Julgamento em: 18/03/2014)

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.  APENADO  CUMPRINDO  PENA  NO  REGIME  FECHADO.
REMIÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA PARTE DE DIAS A REMIR REMIDOS, EM FACE DE FALTA
GRAVE  ANTERIORMENTE  RECONHECIDA.  INSURGÊNCIA  DEFENSIVA.  Os  dias  remidos
passíveis de serem perdidos por força de aplicação de sanção decorrente do reconhecimento de
prática de falta grave são àqueles já declarados assim, existentes, ao tempo da aplicação da sanção.
Dias declarados remidos, pertinentes a período trabalhado em tempo anterior ao cometimento da falta
grave, que ainda não haviam sido assim declarados, quando aplicada a sanção, não podem ser por
ela alcançados, pois inexistiam a esse tempo. Exegese do art. 127 da LEP. AGRAVO PROVIDO.
UNÂNIME. (Agravo Nº 70060766003, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/10/2014)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena. Pedido indeferido em razão de falta grave posterior.
Alteração do art. 127 da Lei de Execução Penal que deve ser estendida também aos dias por remir.
Perda  dos  dias  por  remir  na  fração  de  um  terço.  Agravo  parcialmente  provido.  (TJ-SP  -  EP:
00378028120138260000 SP 0037802-81.2013.8.26.0000, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de
Julgamento: 20/06/2013, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/06/2013)

 PRESO PROVISÓRIO

EXECUÇÃO  PENAL.  Falta  grave.  Preso  provisório.  Sujeição  às  disposições  contidas  na  Lei  de
Execução  Penal  (artigo  2o,  parágrafo  único).  Agravo  provido,  para  determinar  que  o  Juízo  da
Execução examine e julgue a suposta falta disciplinar cometida pelo agravado. (TJSP. 5ª Câmara de
Direito  Criminal.  Agravo  de  Execução Penal  990090679697.  Comarca:  Bauru.  Rel.:  Des.  Tristão
Ribeiro. Julgado em 25/03/2010)

 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

EMENTA:  EXECUÇÃO  PENAL.  DESCUMPRIMENTO  DE  CONDIÇÕES  NO  REGIME  ABERTO.
REGRESSÃO  DE  REGIME.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.
DESNECESSIDADE.  REGRESSÃO  ANTES  DE  HAVER  PROGRESSÃO.  POSSIBILIDADE.
CLÁUSULA  REBUS  SIC  STANTIBUS.  APLICAÇÃO  DA  PENALIDADE.  DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE ATITUDE DELIBERADA PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Tem compreendido a jurisprudência ser  possível
reconhecer  a  existência  de  falta  grave,  com  a  aplicação  da  respectiva  penalidade,  desde  que
assegurado ao executado a possibilidade prévia de exercitar o contraditório e ampla defesa, sem
obrigatoriedade, no entanto,  de que seja formalizado procedimento administrativo  disciplinar  para
apurar o fato. 2. A forma de cumprimento da pena resta submetida à cláusula rebus sic stantibus, vale
dizer, devem ser mantidos os critérios fixados por ocasião da condenação, desde que a situação
fática não seja alterada. 3. O cometimento de falta grave pelo executado autoriza a regressão para
regime mais gravoso, mesmo antes de efetivada qualquer progressão, decisão esta que não ofende a
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coisa julgada, direito adquirido e ato jurídico perfeito. 4. Nem sempre o magistrado deve se ater ao
princípio estrito da legalidade, vale dizer, à letra fria da lei. Nunca é demais lembrar que plenamente
possível invocar, tanto na fixação quanto na execução da reprimenda, os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade, que também devem nortear a atuação estatal, e, particularmente,
as decisões do Poder Judiciário. 5. Hipótese em que as ausências da executada em sua residência
caracterizaram situações excepcionais, que não retratavam uma falta de senso de responsabilidade,
uma  atitude  deliberada  para  frustrar  os  fins  almejados  com a  execução  penal,  de  modo que  a
manutenção da decisão que determinou a regressão de regime não guardaria consonância com os
princípios constitucionais já aludidos. (TRF4, AGEXP 2009.70.00.019947-8, Sétima Turma, Relator
Tadaaqui Hirose, D.E. 13/05/2010)

 POSSE DE CELULAR - FALTA GRAVE - FATO ATÍPICO PARA FINS DO ART.  349-A DO
CÓDIGO PENAL

APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE APARELHO DE CELULAR
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE. 1. Embora esteja
a incidir o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena projetada, o mérito favorece
à recorrida, haja vista ser atípico o fato para fins penais. 2. O porte de aparelho de telefonia celular,
no interior de estabelecimento prisional, não configura o tipo penal previsto no art. 349-A do Código
Penal.  Conduta que não se subsume a qualquer dos verbos do tipo, previstos no dispositivo em
questão, quais sejam: "ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar". 3. A posse, por si só,
configura  apenas  falta  grave  no  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade.  RECURSO
IMPROVIDO.  REJEIÇÃO  DA  DENÚNCIA  MANTIDA.  (Recurso  Crime  Nº  71004098000,  Turma
Recursal Criminal do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado
em 26/11/2012)

INDULTO

 FILHO MENOR - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO AO APENADO - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  NECESSIDADE  DE  CUIDADOS  PATERNOS  AO  FILHO  MENOR  -
PRESSUPOSTO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO VI, DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.648/11 - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3ª
C.Criminal - RA - 939685-6 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.:
Rui Bacellar Filho - Unânime -  - J. 31.01.2013)

 COMETIMENTO DE CRIME FORA DO PERÍODO DO DECRETO -  IRRELEVÂNCIA PARA
CONCESSÃO DO INDULTO

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  PEDIDO  DE  COMUTAÇÃO  DE  PENAS.  DECRETOS
PRESIDENCIAIS N.os  5.295/2004,  5.993/2006,  6.706/2008.  COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
ANTES DO PERÍODO DE DOZE MESES ESTABELECIDO NESSES DECRETOS. IRRELEVÂNCIA.
EXIGÊNCIA  DE  EXAME  CRIMINOLÓGICO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  ORDEM  DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prática de falta grave durante o período estabelecido nos
Decretos Presidenciais n.os 5.295/2004, 5.993/2006, 6.706/2008 - isto é, nos últimos doze meses de
cumprimento de pena, contados retroativamente à data de publicação das referidas normas - obsta a
concessão da comutação da pena.  Contudo,  o cometimento de infração dessa natureza  fora  do
aludido período não tem o condão de interromper o prazo para o indulto parcial, por ausência de
previsão legal. Precedentes. 2. Hipótese em que o Paciente preenche os requisitos necessários à
comutação  da pena,  pois  cumpriu  mais  de um terço  da  pena antes  da data  de publicação  dos
Decretos  n.os  5.295/2004,  5.993/2006,  6.706/2008  e  não  cometeu  falta  grave  nos  últimos  doze
meses  anteriores  à  edição  das  supramencionadas  normas.  3.  O  Judiciário  não  pode  interpretar
extensivamente a norma, exigindo que o apenado seja submetido a exame criminológico, pois estaria
criando  novo  requisito  para  a  concessão  da  comutação  de  penas,  além  daqueles  previstos  no
Decreto Presidencial. 4. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a decisão do Juízo
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das Execuções que deferiu ao Paciente o direito à comutação das penas, nos termos dos Decretos
n.os 5.295/2004, 5.993/2006, 6.706/2008. (STJ. HC 267220/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013)

AGRAVO. INDULTO. DECRETO 6.294/2007. SENTENÇA. INDEFERIMENTO. COMETIMENTO DE
CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL E POSTERIOR AOS ÚLTIMOS DOZE MESES
CONTADOS  RETROATIVAMENTE  DA  EDIÇÃO  DO  DECRETO.  IRRELEVÂNCIA  PARA  A
CONCESSÃO DA INDULGÊNCIA. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que "por absoluta disposição literal do art. 4º, do Decreto nº 6.294/07, apenas as faltas graves
praticadas pelo sentenciado nos últimos doze meses, contados retroativamente à data de publicação
do decreto de clemência, impossibilitam a concessão do indulto" (HC 130.804/SP, 5ª Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 20/09/2009, DJe 13/10/2009). Revelando-se que o delito praticado pelo condenado,
em livramento condicional, foi posterior ao referido lapso temporal, legítima a concessão da benesse.
Agravo  provido.  (TJPR -  4ª  C.Criminal  -  RA -  657919-9  -  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Luiz Cezar Nicolau - Unânime -  - J. 13.05.2010)

RECURSO DE AGRAVO  INDULTO - DECRETO Nº 6.706/2.008 - FALTA GRAVE COMETIDA PELO
CONDENADO APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO  IRRELEVÂNCIA - REQUISITO SUBJETIVO
QUE SE  RESTRINGE  AOS ÚLTIMOS  DOZE MESES  ANTERIORES  À  PUBLICAÇÃO DO ATO
PRESIDENCIAL  -  REQUISITOS  OBJETIVOS  E  SUBJETIVOS  PREENCHIDOS  PARA  A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Criminal - RA -
655256-9 - Londrina -  Rel.: Raul Vaz da Silva Portugal - Unânime -  - J. 29.04.2010)

LIVRAMENTO CONDICIONAL

 AUSÊNCIA  DE  SUSPENSÃO  DO  BENEFÍCIO  DURANTE  O  PERÍODO  DE  PROVA  –
EXTINÇÃO DA PENA

CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PLEITO DE EXTINÇÃO DE PENA.  AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DURANTE O
PERÍODO  DE  PROVA.  REVOGAÇÃO  APÓS  TERMINO  DO  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
SITUAÇÃO VENCIDA PELO DECURSO DE TEMPO. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CP. EXTINÇÃO
DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. Hipótese na qual foi revogado o livramento condicional do réu,
após o fim do período de prova, em razão do cometimento de novo crime no curso do benefício. II.
Ausência  de  manifestação  ministerial  oportuna,  sendo  que,  encerrado  o  período  de  prova  em
08/08/2006, a revogação do benefício só foi pleiteada em 14/11/2008, tendo sido concretizada em
26/11/2008. III. Não obstante a revogação do livramento condicional seja obrigatória, no caso do art.
86, I, do CP, faz-se mister a suspensão cautelar do benefício, ainda no curso do período de prova,
antes da revogação. Precedentes. IV. Inteligência do art. 732 do Código de Processo Penal e art. 145
da Lei de Execuções Penais. V. Permanecendo inerte o Órgão fiscalizador, não se pode restringir o
direito do réu, após o cumprimento integral do benefício, restabelecendo situação já vencida pelo
decurso de tempo. Incidência do disposto no art. 90 do Código Penal. VI. Deve ser declarada extinta
a pena privativa de liberdade do paciente, relativamente ao processo n.º 289374/2004, da 4ª Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba/SP. VII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ.
HC n.º 151.686/SP, Relator o Ministro GILSON DIPP, DJe de 18/10/2010.)

 FALTA GRAVE – REQUISITO SUBJETIVO

RECURSO  DE  AGRAVO.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  PRÁTICA  DE  FALTA  GRAVE.  NÃO
INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO  TEMPORAL.  CUMPRIMENTO  DE  MAIS  DA  METADE  DA  PENA.
INFORMAÇÕES  CONTRADITÓRIAS  E  IMPRECISAS  ACERCA  DO  COMPORTAMENTO  DO
CONDENADO.  DE  OFÍCIO  DECLARADA  NULA  A  DECISÃO.  RECURSO  PREJUDICADO.  O
cometimento de falta grave durante a execução da pena, embora não interrompa o prazo para a
obtenção do livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no artigo 83 do
Código Penal, afasta o preenchimento do requisito subjetivo, obstando a concessão do benefício.
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(TJPR -  4ª  C.Criminal  -  RA 1004193-7 -  Foro  Central  da  Comarca  da  Região  Metropolitana  de
Curitiba -  Rel.: Miguel Pessoa - Unânime - J. 16.05.2013)

 SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – NOVO MARCO
INICIAL PARA FINS DO REQUISITO OBJETIVO - POSSIBILIDADE

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS
EM  ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  NOVA  CONDENAÇÃO  POR  CRIME  DOLOSO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL. I - Em respeito ao princípio da presunção de inocência, inquéritos e processos em
andamento não podem ser considerados como maus antecedentes e, por conseguinte, equiparados à
reincidência para exacerbar o tempo de pena a cumprir previsto para fins de concessão do livramento
condicional. II - Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena - seja por
crime anterior ou posterior - interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do benefício do
livramento condicional, que deverá ser novamente calculado com base na soma das penas restantes
a  serem cumpridas.  Ordem parcialmente  concedida.  (STJ.  HC 131.975/RN,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE DISCIPLINAR. DATA-
BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. REQUISITO TEMPORAL DEVE INCINDIR SOBRE O
TOTAL DA PENA APLICADA E NÃO SOBRE O SALDO. SOMENTE A CONDENAÇÃO POR FATO
POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO IMPORTA NA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. -  A falta
grave, homologada pelo juízo da execução, não acarreta a alteração da data-base para concessão de
benefícios da execução. - A alteração da data-base somente é permitida na hipótese de condenação
criminal por fato posterior ao início da execução da pena (inteligência do artigo 111, § único, da LEP,
c/c o artigo 75, § 2º, do CP). - Não há previsão legal para que o requisito temporal de cumprimento da
pena, após o cometimento de falta grave disciplinar, incida sobre o saldo de pena a cumprir - deve
alcançar  o  total  da  pena  aplicada.  -  Agravo  parcialmente  provido.  (Agravo  em  Execução  Nº
70007466832,  Quinta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Amilton  Bueno  de
Carvalho, Julgado em 10/12/2003)

Execução penal. Livramento condicional. Data-base: a condenação criminal, transitada em julgado,
por fato posterior ao início da execução da pena implica a alteração da data-base. Requisito objetivo
não implementado. Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo defensivo (unânime).
(Agravo  Nº  70047676465,  Quinta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Amilton
Bueno de Carvalho, Julgado em 25/04/2012)

RECURSO DE AGRAVO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
NÃO PREENCHIDOS -  SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO -  INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 441 DO STJ - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO."Sobrevindo nova condenação
ao apenado no curso da execução da pena - seja por crime anterior ou posterior - interrompe-se a
contagem  do  prazo  para  a  concessão  do  benefício  do  livramento  condicional,  que  deverá  ser
novamente calculado com base na soma das penas restantes a serem cumpridas" (STJ - HC 131.975
-  Rel.  Félix  Fischer  -  Quinta  Turma -  DJ  05.10.2009)  Recurso  conhecido  e  provido.  (TJPR -  5ª
C.Criminal - RA - 995088-9 - Londrina -  Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime -  - J. 18.04.2013)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
UNIFICAÇÃO  DE  PENAS  -  MARCO  INICIAL  PARA  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS  DA
EXECUÇÃO. - O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal, após a
unificação  das  penas,  será  a  data  do  trânsito  em  julgado  da  nova  sentença  condenatória,
independente se o crime foi praticado antes ou após o início do cumprimento da pena. (TJMG. Inc
Unif  Jurisprudência  1.0704.09.136730-7/002, Relator(a):  Des.(a)  Silas Vieira,  CORTE SUPERIOR,
julgamento em 22/08/2012, publicação da súmula em 14/09/2012).
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 SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – NOVO MARCO
INICIAL PARA FINS DO REQUISITO OBJETIVO - IMPOSSIBILIDADE

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DA  PENA.  FALTA
GRAVE.  CRIME  DOLOSO.  REVOGAÇÃO  DO  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  POSSIBILIDADE
NOVA. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM
DO  LAPSO  TEMPORAL  PARA  A  CONCESSÃO  DE  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
DESCABIMENTO.  SÚMULA  Nº  441/STJ.  NOVO  PRAZO  PARA  CONCESSÃO  DE  INDULTO  E
COMUTAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do
habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões
criminais. 2. Havendo o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de crime doloso, é
viável a revogação do livramento condicional, conforme estabelecido no art. 86, I, do Código Penal. 3.
É assente nesta Corte Superior de Justiça que a homologação da falta grave traz,  como um dos
efeitos, a alteração da data-base para fins de progressão de regime prisional. 4. O cometimento de
falta grave, durante a execução da pena, não importa na interrupção do lapso temporal necessário à
obtenção  do  livramento  condicional,  também não  se  operando  no  que  se  refere  ao  indulto  e  a
comutação, exceto se o decreto concessivo fizer expressa menção a esta consequência. 5. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, parcialmente, de ofício, para o afastamento da interrupção
do lapso temporal, visando à obtenção dos benefícios de livramento condicional, indulto e comutação.
(STJ. HC 269.324/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe 28/10/2013)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO  PESSOAL  DA  RELATORA.  FALTA  DISCIPLINAR  DE  NATUREZA  GRAVE.
REGRESSÃO  DE  REGIME.  CONSEQUÊNCIA  LEGAL.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA
CONDENAÇÃO  PELO  NOVO  CRIME.  DESNECESSIDADE  PARA  FINS  DE  APLICAÇÃO  DAS
SANÇÕES  DISCIPLINARES.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PARA  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIOS
PELO CONDENADO. PROGRESSÃO DE REGIME: CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA
TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 1.176.486/SP. NOVO MARCO:
DATA  DO  COMETIMENTO  DA  INFRAÇÃO  DISCIPLINAR.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL  E
INDULTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CARCERÁRIA.
POSSIBILIDADE.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDA.  WRIT  PARCIALMENTE
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas
desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão
da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito,
prevista taxativamente na Constituição da República. 2. Esse entendimento tem sido adotado pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora,
também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo
de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 3. A
regressão de regime em caso de cometimento de falta grave é expressamente prevista no art. 118 da
Lei de Execução Penal, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos. Precedentes. 4.
Basta  o  cometimento  de  fato  definido  como crime  doloso  -  no  caso,  furto  qualificado  -  para  o
reconhecimento  da  falta  grave,  sendo prescindível  o  trânsito  em julgado  da  condenação para  a
aplicação das sanções disciplinares. Precedentes. 5. Segundo entendimento fixado por esta Corte, o
cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo Executando acarreta o reinício do cômputo do
interstício  necessário  ao  preenchimento  do  requisito  objetivo  para  a  concessão  do  benefício  da
progressão de regime (EREsp 1.176.486/SP, 3.ª Seção, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
julgamento concluído em 28/03/2012), iniciando-se o novo período aquisitivo a partir da data da última
infração disciplinar. 6. O cometimento de falta grave, embora interrompa o prazo para a obtenção do
benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por
constituir  requisito  objetivo  não contemplado  no art.  83 do Código  Penal  (Súmula n.º  441 deste
Tribunal). Só poderá ser interrompido o prazo para a aquisição do benefício do indulto, parcial ou
total, se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo da benesse. Precedentes. 7. A
reclassificação  da  conduta  carcerária  em  decorrência  do  cometimento  de  falta  grave  segue  a

104



intencionalidade normativa do art. 112 da Lei de Execuções Penais, sendo elemento relevante para o
exame sobre a viabilidade ou não de conceder ao apenado benefícios da execução penal. 8. Ordem
de habeas corpus não conhecida. Writ parcialmente concedido de ofício, para restringir a interrupção
do prazo tão somente para fins de progressão de regime, considerando como data-base para a
contagem  do  novo  período  aquisitivo  o  dia  do  cometimento  da  última  falta  grave.  (STJ.  HC
279.858/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 28/02/2014)

 REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES. SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA CONJUGADA DO ART. 87 DO CP E DO ART. 145 DA
LEP.  PODER  GERAL  DE  CAUTELA  DO  JUIZ  DAS  EXECUÇÕES.  ORDEM  CONCEDIDA  EM
MENOR EXTENSÃO. 1. A revogação do livramento condicional depende da prévia oitiva do apenado
- decorrência lógica da judicialização da execução penal, agasalhada, ontologicamente, pelo devido
processo legal. 2. A suspensão do livramento condicional, por meio de uma interpretação conjugada
do art. 87 do Código Penal com o art. 145 da Lei de Execução Penal, iluminada pelo poder geral de
cautela do juiz das execuções penais, pode ser autorizada quando o liberado deixa de cumprir as
obrigações que lhe são impostas. In casu, o paciente, há mais de três anos, deixou de comparecer,
como lhe fora imposto, ao patronato - situação que não foi corrigida nem mesmo com a expedição de
mandado de prisão. 3. Ordem concedida apenas para corrigir o aresto guerreado para que conste
que o livramento condicional encontra-se suspenso e,  não,  revogado. (STJ.  HC 113.642/RJ, Rel.
Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/04/2011,  DJe
25/04/2011)

CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  PLEITO  DE
EXTINÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA.
SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DURANTE SEU CUMPRIMENTO. ATENDIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 732 CPP E 145 LEP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM  DENEGADA.  I.  Evidenciado  que,  diversamente  do  disposto  na  petição  inicial,  tanto  a
suspensão do livramento condicional, quanto a revogação do benefício ocorreram durante o período
de prova, o qual, inclusive, perdura até a presente data, não há que se falar em extinção da pena
privativa de liberdade imposta ao paciente. II. Se o Juízo das Execuções agiu com a devida cautela,
suspendendo  o  benefício  assim  que  tomou  conhecimento  da  prática  pelo  réu  de  novo  delito,
atendendo as exigências dos art. 732 do Código de Processo Penal e art. 145 da Lei de Execuções
Penais,  não resta  evidenciada a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal  na revogação do
livramento  condicional  do  paciente.  III.  Ordem  denegada.  (STJ.  HC  225.834/SP,  Rel.  Ministro
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 30/04/2012)

MEDIDA DE SEGURANÇA

 CESSAÇÃO VINCULADA À REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  PACIENTE  INIMPUTÁVEL.  SUBMETIDO  À  MEDIDA  DE
SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA REQUESTADA
PELO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A medida de segurança é aplicável ao inimputável e
tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não averiguada a cessação da periculosidade.  A
verificação de cessação da periculosidade do paciente depende, necessariamente, da realização de
perícia médica. Somente com base nesse parecer médico poderá o magistrado decidir acerca da
liberação do internado. Essa é a previsão contida nos arts. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei
de Execução Penal. 2. Já aguarda o paciente há mais de um ano a conclusão do laudo médico, o que
evidencia excesso de prazo para a finalização do ato e o constrangimento a que está submetido o
internado.  3.  Ordem  concedida  parcialmente,  para  determinar  a  imediata  realização  dos  atos
necessários à conclusão do laudo médico, a fim de verificar se cessou a periculosidade do paciente.
(STJ.  HC  233474/MT,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
19/04/2012, DJe 10/05/2012)
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 LEI ANTIMANICOMIAL NÃO REVOGA O CP E A LEP

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  2001.71.00.000774-0/RS  PENAL.  INIMPUTABILIDADE  DO  RÉU  NA
ÉPOCA  DOS  FATOS.  MEDIDA  DE  SEGURANÇA.  TRATAMENTO  AMBULATORIAL  EM
ESTABELECIMENTOS  DE  SAÚDE  MENTAL  PREVISTOS  NA  LEI  Nº  10.216/01,  COM
ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO DA CONFIANÇA DO PACIENTE. DIREITOS ASSEGURADOS
AO  PORTADOR  DE  TRANSTORNO  MENTAL.  Aplicada  medida  de  segurança  de  tratamento
ambulatorial  a réu inimputável  na época dos fatos,  tem este,  portador de transtorno mental,  nos
termos da Lei nº 10.216/01, dentre outros, direito de ter acesso ao melhor tratamento do sistema de
saúde, consentâneo com as suas necessidades; ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios
menos invasivos possíveis, e, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental, a fim de
que possa ser reinserido socialmente em seu meio. Dessarte, ao invés da internação em Instituto
Psiquiátrico Forense, fica o paciente obrigado a tratamento ambulatorial  nos estabelecimentos de
saúde mental previstos na Lei nº 10.216/01, restando facultada a orientação e o acompanhamento do
tratamento por médico de confiança pessoal do internado, nos termos do art. 43 da LEP.

APELAÇÃO CRIME Nº 968.797-6 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE TIBAGI ROUBO MAJORADO.
MEDIDA  DE  SEGURANÇA  DE  INTERNAÇÃO.  CRIME  PUNIDO  COM  RECLUSÃO.  LAUDO
PSIQUIÁTRICO  QUE  RECOMENDA  A  MANUTENÇÃO  EM  TRATAMENTO  ESPECIALIZADO.
RECURSO PROVIDO. 1. A definição da medida de segurança ocorre, em um primeiro momento, em
razão da natureza da pena privativa de liberdade, entretanto, por não se vincular à gravidade do delito
perpetrado,  mas à periculosidade do agente,  é cabível  ao magistrado optar  por  tratamento mais
apropriado ao inimputável, independentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção. 2. A
Lei nº 10.216/2001 determinou a revisão do tratamento dos portadores de transtornos psíquicos à luz
das já não tão recentes posturas da ciência psiquiátrica que questionam a efetividade da custódia dos
doentes mentais, tanto que a desativação dos hospitais psiquiátricos constitui-se em uma das etapas
da política pública de reforma psiquiátrica,  o que torna ainda mais desaconselhável  a internação
nesses estabelecimentos.

 PENA CUMPRIDA

AGRAVO  EM EXECUÇÃO.  TRATAMENTO  QUÍMICO  EM HOSPITAL  OU CLINICA.  Período  de
tratamento  químico  em estabelecimento  adequado  para  tanto  deve  ser  considerado  como pena
cumprida.  AGRAVO  PROVIDO.  (Agravo  Nº  70047744495,  Quinta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 22/08/2012)

 SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Medida de segurança e pena privativa de liberdade. Necessidade da
manutenção da pena privativa de liberdade. Não conversão em medida de segurança. Ausência de
violação  do  sistema  vicariante.  Execuções  autônomas.  Provido  o  recurso.  (TJSP.  10ª  Câmara
Criminal. Agravo de Execução Penal: 0478933-73.2010.8.26.0000. Relatora: Rachid Vaz de Almeida.
Agravante:  Ministério  Público  do  Estado  de  São Paulo.  Agravado:  Dulcineia  Cristina  dos  Santos
Comarca: São Paulo Juiz de 1ª Instância: Ana Paula Achoa Mezher Gibson. Julgado em 07 abr.
2011)

 TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  INTERPOSTO  PELA  DEFESA.  ABSOLVIÇÃO  IMPRÓPRIA
DIANTE  DO  RECONHECIMENTO  DA  INIMPUTABILIDADE  DO  ACUSADO.  MEDIDA  DE
SEGURANÇA  FIXADA  EM  01  ANO  DE  INTERNAÇÃO.  1.  PEDIDO  DE  MANUTENÇÃO  DA
INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM CLÍNICA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. Considerando que o
fim  da  medida  de  segurança  consistente  em  internação  é  o  tratamento  do  agente  e,  ainda,
ponderando que a realidade de nosso Estado é de flagrante falência, descaso e ineficiência perante o
sistema de execução de medidas de segurança, tenho que nada obsta a manutenção do paciente na
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Clínica que se encontra. Em se tratando de caso em que o paciente possui condições de manter-se
na  clínica  particular  por  recursos  próprios,  em  acompanhamento  médico  especializado  e
medicamentoso,  desnecessária  a  manutenção do acusado sob  custódia  do  IPF.  2.  PEDIDO DE
AUMENTO  DA  FIXAÇÃO  DO  PRAZO  DE  INTERNAÇÃO  DO  PACIENTE.  IMPOSSIBILIDADE.
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. ART. 617 DO CPP. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70023228117, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marcel Esquivel Hoppe, Julgado em 16/04/2008)

 TRATAMENTO AMBULATORIAL EM CAPS

APELAÇÃO CRIME. ART. 129, CAPUT (1º FATO); ART. 329 (2º FATO); E ART. 140, C.C. ART. 141,
INCISO  II  (3º  FATO),  TODOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  DELITO  DE
RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA QUANTO AOS DEMAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA  DE  TRATAMENTO  AMBULATORIAL  NO  COMPLEXO  MÉDICO  PENAL.
ARGUMENTO RECURSAL PUGNANDO PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA NA COMARCA DE
ORIGEM. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO E, FUTURAMENTE, DA
EXECUÇÃO (ITEM 7.2.1 DO CODJPR). POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO PARA SER
DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA NAQUELA COMARCA. PONTO QUE NÃO FAZ
COISA JULGADA, PODENDO SER ALTERADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, G, DA
LEP),  CASO  DEMONSTRADO  QUE  A  ENTIDADE  DE  TRATAMENTO  DA  COMARCA  NÃO
OFERECE  O  TRATAMENTO  ADEQUADO  AO  SENTENCIADO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  "O  artigo  103  da  Lei  7.210/84,  que  instituiu  a  Lei  de  Execuções  Penal,  favorece  a
permanência do preso em local próximo ao meio social em que vive sua família, mas não retira do juiz
competente o poder de decidir  sobre sua conveniência" (STF, RHC 64.143/1-SP, 1ª T., Rel.  Min.
Octávio Galloti   RT 612/422). (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 847913-8 - Ubiratã - Rel.: José Mauricio
Pinto de Almeida - Unânime -  - J. 14.06.2012)

 PRAZO MÁXIMO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  RÉU  INIMPUTÁVEL.  MEDIDA  DE  SEGURANÇA.  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  PERICULOSIDADE  DO  PACIENTE  SUBSISTENTE.  TRANSFERÊNCIA  PARA
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA LEI 10.261/2001. WRIT CONCEDIDO EM PARTE. I
– Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de
segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos. Na espécie, entretanto, tal prazo não foi
alcançado. II - Não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança uma
vez que a internação do paciente interrompeu o curso do prazo prescricional (art. 117, V, do Código
Penal). III – Laudo psicológico que reconheceu a permanência da periculosidade do paciente, embora
atenuada, o que torna cabível, no caso, a imposição de medida terapêutica em hospital psiquiátrico
próprio. IV – Ordem concedida em parte para determinar a transferência do paciente para hospital
psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu tratamento, nos termos da Lei 10.261/2001,
sob a supervisão do Ministério Público e do órgão judicial competente. (STF. HC 107432, Relator(a):
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em  24/05/2011,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011 RMDPPP v. 7, n. 42, 2011, p. 108-
115 RSJADV set., 2011, p. 46-50)

HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO
DE MEDIDA DE SEGURANÇA (TRATAMENTO AMBULATORIAL), PELO PRAZO MÍNIMO DE 01
(UM) ANO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PENAS PERPÉTUAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE
CUMPRIMENTO  AO  MÁXIMO  DA  PENA  ABSTRATAMENTE  COMINADA.  PRESCRIÇÃO  NÃO
VERIFICADA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Nos termos do atual
posicionamento desta Corte, o art. 97, § 1.º, do Código Penal, deve ser interpretado em consonância
com os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Assim, o tempo de cumprimento da medida de
segurança, na modalidade internação ou tratamento ambulatorial, deve ser limitado ao máximo da
pena  abstratamente  cominada  ao  delito  perpetrado,  bem como  ao  máximo  de  30  (trinta)  anos.
Precedentes.  2.  Na  hipótese,  o  Juízo  de  primeiro  grau  proferiu  sentença  absolutória  imprópria,
aplicando à Paciente medida segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo
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de 01 (um) ano.  Considerando que,  nesse caso,  a  prescrição é regulada pelo  máximo da pena
abstratamente cominada ao delito, não se verifica a extinção da punibilidade estatal, a teor do art.
155, caput, c.c. o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ. HC 250.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe
21/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS.  MEDIDA DE SEGURANÇA.  PRAZO MÁXIMO  DE
INTERNAÇÃO.  TRINTA  ANOS.  APLICAÇÃO,  POR  ANALOGIA,  DO  ARTIGO  75  DO  CÓDIGO
PENAL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Em atenção aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, aplica-se, por analogia,
o art. 75 do Diploma Repressor às medidas de segurança, estabelecendo-se como limite para sua
duração o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, não se podendo conferir
tratamento mais severo e desigual ao inimputável, uma vez que ao imputável, a legislação estabelece
expressamente o respectivo limite de atuação do Estado. 2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg
no HC 160.734/SP, Rel.  Ministro JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013,  DJe
08/10/2013)

 CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  PACIENTE  INIMPUTÁVEL.  SUBMETIDO  À  MEDIDA  DE
SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA REQUESTADA
PELO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A medida de segurança é aplicável ao inimputável e
tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não averiguada a cessação da periculosidade.  A
verificação de cessação da periculosidade do paciente depende, necessariamente, da realização de
perícia médica. Somente com base nesse parecer médico poderá o magistrado decidir acerca da
liberação do internado. Essa é a previsão contida nos arts. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei
de Execução Penal. 2. Já aguarda o paciente há mais de um ano a conclusão do laudo médico, o que
evidencia excesso de prazo para a finalização do ato e o constrangimento a que está submetido o
internado.  3.  Ordem  concedida  parcialmente,  para  determinar  a  imediata  realização  dos  atos
necessários à conclusão do laudo médico, a fim de verificar se cessou a periculosidade do paciente.
(STJ.  HC  233474/MT,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
19/04/2012, DJe 10/05/2012)

HABEAS  CORPUS   ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EM  RAZÃO  DA  NÃO
REALIZAÇÃO DE EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE DE INIMPUTÁVEL  PACIENTE
DECLARADO INIMPUTÁVEL PELA SENTENÇA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA,
QUE PERMANECE PRESO EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA A DO CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME  FECHADO   CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO   ORDEM  CONCEDIDA,
CONFIRMANDO A LIMINAR, PARA QUE O PACIENTE SEJA IMEDIATAMENTE TRANSFERIDO A
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO ESTADO E PARA QUE SEJA
SUBMETIDO A EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. (TJPR -  3ª C.Criminal  -  HCC -
937782-2 - Irati -  Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime -  - J. 30.08.2012)

PENA DE MULTA

 PARCELAMENTO ALÉM DO TEMPO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Agravo em execução penal. Condenação na rubrica do tráfico ilícito de entorpecentes. Parcelamento
da  pena  multa.  Insurgência  do  Ministério  Público.  Deferimento  judicial  do  pagamento  da  pena
pecuniária  em  prestações  que  ultrapassam  o  período  de  cumprimento  da  pena  corpórea.
Possibilidade. Condição financeira do agravado que não lhe permite o pagamento único da multa.
Recurso  improvido.  (TJSP.  5ª  Câmara  Criminal.  Agravo  em  Execução  Penal  nº  0054807-
87.2011.8.26.0000. Comarca: Capivari. Rel.: Sérgio Rui. Julgado em 22/09/2011).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.  PARCELAMENTO DA MULTA. NÚMERO DE PRESTAÇÕES
QUE  EXTRAPOLA  A  CARCERÁRIA  IMPOSTA.  PRECARIEDADE  FINANCEIRA  NÃO
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DEMONSTRADA. Impossível dividir a multa em 60 prestações, sendo que a privativa de liberdade
restou fixada em 2 anos e 4 meses, primeiro por não haver prova efetiva de ofensa ao sustento da
família, segundo por colidir com as atuais diretrizes da execução, que buscam justamente a redução
do referido prazo. (Tribunal Federal da 4ª Região. Oitava Turma. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº  2006.04.00.019576-7/PR.  Rel.:  Des.  Federal  ÉLCIO  PINHEIRO  DE  CASTRO.  Julgado  em
30/08/2006).

 DESCUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA 

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  REGIME  ABERTO.  NÃO  PAGAMENTO  DA  PENA  DE  MULTA
ESTABELECIDA COMO CONDIÇÃO ESPECIAL. REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA DE VALOR. INOCORRÊNCIA DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Na conformidade
da orientação  doutrinária,  malgrado  o  entendimento  em contrário,  a  Lei  9.268/96,  que  alterou  a
redação do art. 51 do CP, passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, objetivando,
dessa forma, impedir a sua conversão em pena privativa de liberdade, bem como a regressão do
regime prisional. 2 - Agravo parcialmente provido. (TJ-MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data
de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL)

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

 APLICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  EM  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
DECLARAÇÃO  INCIDENTAL  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  OFENSA  À  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA  (INCISO  XLVI  DO  ART.  5º  DA  CF/88).
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar
no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos
individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a
força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a
ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação
de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação
em concreto  a  opção jurídico-positiva  pela  prevalência  do razoável  sobre o  racional;  ditada pelo
permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento
sentencial  da  dosimetria  da  pena,  o  juiz  sentenciante  se  movimenta  com  ineliminável
discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma
outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo
que  é  vedado  subtrair  da  instância  julgadora  a  possibilidade  de  se  movimentar  com  certa
discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos
são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do
cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é
mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é
que  a  pena  privativa  de  liberdade  corporal  não  é  a  única  a  cumprir  a  função  retributivo-
ressocializadora  ou  restritivo-preventiva  da  sanção  penal.  As  demais  penas  também  são
vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor
do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é
suficiente  para  castigar  e,  ao  mesmo  tempo,  recuperar  socialmente  o  apenado,  prevenindo
comportamentos do gênero.  4.  No plano dos tratados e  convenções internacionais,  aprovados e
promulgados  pelo  Estado  brasileiro,  é  conferido  tratamento  diferenciado  ao  tráfico  ilícito  de
entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse,
para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26
de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado
soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de
direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-
somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão
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análoga “vedada a conversão em penas restritivas  de direitos”,  constante  do § 4º  do art.  33 do
mesmo  diploma  legal.  Declaração  incidental  de  inconstitucionalidade,  com  efeito  ex  nunc,  da
proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-
se  ao  Juízo  da  execução  penal  que  faça  a  avaliação  das  condições  objetivas  e  subjetivas  da
convolação em causa, na concreta situação do paciente. (STF - HC 97256, Relator(a): Min. AYRES
BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010
EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333) 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  COMETIDO  SOB  A  ÉGIDE  DA  LEI
6.368/1976.  EXECUÇÃO.  REGIME  PRISIONAL  FECHADO.  DELITO  COMETIDO  ANTES  DA
VIGÊNCIA  DA  LEI  11.464/07.  FIXAÇÃO  EM  MODO  DIVERSO  DO  MAIS  GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  PENA-BASE  NO  MÍNIMO.
REDUZIDA  QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTE  APREENDIDO.  MANUTENÇÃO  DO  REGIME
FECHADO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  1.  Diante  da  declaração  da
inconstitucionalidade do § 1º  do art.  2º,  com a redação dada pela Lei  n. 8.072/90, perfeitamente
possível, aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, a fixação de quaisquer dos regimes
prisionais legalmente previstos, devendo a nova redação conferida ao citado dispositivo legal pela Lei
n.  11.464/07  atingir  somente  os  casos  posteriores  à  sua  entrada  em vigor.  2.  Considerando  o
quantum de pena definitivamente irrogado à paciente - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão -, a
favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e a reduzida quantidade
de substância entorpecente apreendida, flagrante a ilegalidade na manutenção do regime fechado,
sendo devida a fixação do modo aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
c,  e  §  3º,  do  CP.  PENA  RECLUSIVA.  SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.  2º,  §  1º,  DA LEI  8.072/90.  PERMUTA
ADMISSÍVEL.  REQUISITOS  SUBJETIVOS.  PREENCHIMENTO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
DEMONSTRADO.  PERMUTA  PROCEDIDA.  1.  Declarada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  a
inconstitucionalidade incidental do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, que veda a progressão de regime
nos casos de crimes hediondos ou equiparados, não mais subsiste o fundamento para impedir  a
substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, quando atendidos os requisitos do art.
44 do Código Penal, se o delito foi praticado ainda na vigência da Lei n. 6.368/76. 2. Fixada pena
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no
art.  59 do CP, e considerando a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida em
poder  da  paciente,  ilegal  a  mantença  da  negativa  de  substituição  da  reprimenda  reclusiva  por
restritivas  de  direitos,  quando  a  medida  mostra-se  suficiente  para  a  prevenção  e  repressão  da
conduta incriminada. Inteligência dos incisos I e III do art. 44 do CP. 3. Habeas corpus concedido para
fixar à paciente o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como para substituir a sanção
reclusiva por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de final de semana, ambas pelo mesmo prazo da reclusiva imposta, a primeira em local e
horário a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, mantidos, no mais, a sentença condenatória e
o acórdão objurgado. (STJ - HC 174.391/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

 EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PRD - IMPOSSIBILIDADE

 “HABEAS  CORPUS”  -  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA
EXECUÇÃO  DEFINITIVA  ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  SENTENÇA  PENAL
CONDENATÓRIA - PEDIDO DEFERIDO. - As penas restritivas de direitos somente podem sofrer
execução definitiva, não se legitimando, quanto a elas, a possibilidade de execução provisória, eis
que tais sanções penais alternativas dependem, para efeito de sua efetivação, do trânsito em julgado
da  sentença  que  as  aplicou.  Lei  de  Execução  Penal  (art.  147).  Precedentes.  (STF.  HC  89435,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/03/2007, DJe-056 DIVULG 22-
03-2013 PUBLIC 25-03-2013 EMENT VOL-02684-01 PP-00001)

HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VEDAÇÃO.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a execução da pena restritiva de direitos só pode
ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ordem concedida. (STF. HC 88741,
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Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 04-08-2006 PP-00078
EMENT VOL-02240-03 PP-00602) 

HABEAS CORPUS -  DELITO DE TRÂNSITO (ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/1997) -  INÍCIO DA
EXECUÇÃO  DA  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  NA  SITUAÇÃO  EM  QUE  PENDENTE  O
EXAME  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  PENDÊNCIA  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  SENTENÇA  PENAL
CONDENATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS - PRESERVAÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 5.º, INCISO LVII DA CONSTITUIÇÃO E DO ARTIGO
147  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  PENAL  -  CONFIRMAÇÃO  DA  LIMINAR  COM  A  CONCESSÃO
DEFINITIVA DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1.  "I.  A execução da pena restritiva de direitos
somente pode ser efetivada após o trânsito em julgado da condenação, não se podendo exigir seu
cumprimento  antes  de  tal  condição.  Precedentes  do  STF  e  desta  Corte.  II.  Não  obstante  o
posicionamento anterior do Relator no sentido da possibilidade de execução da sanção restritiva de
direitos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o entendimento é modificado para
acompanhar a  jurisprudência  que se consolida no STF e neste  Superior  Tribunal  de Justiça.  III.
Recurso desprovido". (STJ, REsp 898.281/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 27/02/2007,  DJ 30/04/2007 p.  343).  2.  "Não se pode deferir  a  execução provisória  de pena
restritiva de direitos, pois não há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo a "res
judicata" o pressuposto maior para se iniciar o cumprimento de reprimenda de tal natureza. Entender
o contrário significa afrontar o estado de inocência, previsto constitucionalmente. Inteligência do artigo
147 da LEP. Precedentes do STF e STJ. Liminar confirmada. Ordem concedida em definitivo". (TJPR
- 1ª Câmara Criminal - HCC 0473243-6 - Rel.: Des. Oto Luiz Sponholz - J. 27.03.2008). (TJPR - 1ª
C.Criminal - HCC - 569189-0 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.:
Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime -  - J. 06.08.2009)

 EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE  PRD  -  POSSIBILIDADE  QUANDO  EVIDENCIADO  O
PROPÓSITO PROTELATÓRIO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA
PENA.  POSSIBILIDADE  QUANDO  EVIDENCIADO  O  PROPÓSITO  PROTELATÓRIO.  ORDEM
DENEGADA COM A CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. 1. Os julgamentos já ocorridos nos
autos da ação penal de origem, todos contrários à defesa, não recomendam a manutenção da liminar
concedida no início do processo. 2. A questão debatida pelo paciente nos autos originários já foi
incisivamente resolvida em acórdãos que aplicaram a jurisprudência sedimentada, além de súmulas
do Supremo Tribunal Federal. 3. O paciente já teve inúmeras oportunidades de discutir a decisão
condenatória, já exaustivamente confirmada, o que deixa patente a intenção da defesa de retardar o
trânsito em julgado da condenação, por meio da interposição de sucessivos e infindáveis recursos. 4.
Ordem denegada, com revogação da liminar e autorização para a execução imediata e definitiva da
pena.  (STF.  HC  88500,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Segunda  Turma,  julgado  em
20/10/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-04 PP-00508)

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA
OUTRA MODALIDADE DE PRD

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL  FURTO QUALIFICADO  ABSOLVIÇÃO  IMPOSSIBILIDADE 
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA   INAPLICABILIDADE   CONDENAÇÃO  MANTIDA  
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA  INVIABILIDADE  SENTENÇA CONFIRMADA  RECURSO NÃO PROVIDO. O conjunto
probatório que delineia, com segurança, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo
concurso de pessoas não autoriza a absolvição do agente. O princípio da insignificância não se aplica
nos casos em que o desvalor da conduta do agente reclama a resposta punitiva do Estado. Não há se
falar em substituição da pena de prestação de serviços à comunidade se ausente comprovação da
impossibilidade de seu cumprimento pelo condenado. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 5ª
C.Criminal - AC 706095-7 - Grandes Rios -  Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime - J. 20.01.2011)
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PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.
14  DA LEI  Nº  10.826/03).  EMBRIAGUEZ.  ESTADO QUE NÃO ELIDE A  IMPUTABILIDADE DO
AGENTE, SALVO SE TOTAL E RESULTANTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 28,
§1º DO CP. REGIME ABERTO. IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
COMO CONDIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 115 DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL. PRECEDENTES DA CÂMARA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO. TAREFAS AINDA NÃO FIXADAS PELO
JUIZ  RESPONSÁVEL  PELA  EXECUÇÃO,  A  QUEM  CABERÁ  ADEQUAR  AS  TAREFAS  ÀS
APTIDÕES E DISPONIBILIDADE DO APENADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, §3º DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "É possível  a aplicação da prestação de
serviços à comunidade como condição para o cumprimento do regime aberto, uma vez que a pena
privativa de liberdade, por lógica, é mais severa que a restritiva de direitos que a substitui e não há
qualquer óbice legal à sua imposição." (Acórdão nº 22.381, da 2ª C.Criminal do TJPR, Rel.  Des.
Noeval de Quadros, julg. 10.04.2008, DJ 7597) 2. Meras alegações genéricas desprovidas de provas
não bastam para alterar a substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade,
especialmente  quando  a  tarefa,  a  entidade  e  os  horários  ainda  não  foram  fixados  pelo  Juiz
responsável pela execução, que oportunamente o fará seguindo as diretrizes do art. 46 do Código
Penal que prevê, inclusive, a compatibilização com a jornada de trabalho (§3º). 3. Além do caráter
sancionatório, a prestação de serviços à comunidade tem uma finalidade educativa e de reinserção
social que a prestação pecuniária isoladamente não tem. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC 656863-8 -
Faxinal -  Rel.: Lilian Romero - Unânime - J. 24.06.2010)

APELAÇÃO  CRIME.  PORTE  DE  ARMA  DE  FOGO.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE
CONVERTIDA  EM  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  ALEGADA  IMPOSSIBILIDADE  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DECORRENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO
APELANTE,  QUAL  SEJA,  CAMINHONEIRO.  MODIFICAÇÃO  DA  PENA  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª
C.Criminal - AC 856825-2 - Guarapuava -  Rel.: Naor R. de Macedo Neto - Unânime - J. 17.05.2012)

 SUPERVENIÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  –  COMPATIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO COM PRD

EXECUÇÃO.  NOVA  CONDENAÇÃO.  CONVERSÃO  DA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  NÃO
DEMONSTRADA A INCOMPATIBILIDADE. MANTIDA A PENA SUBSTITUTA.  O parágrafo  5º  do
artigo  44 do Código  Penal  abre  a  possibilidade,  existindo  nova condenação à pena privativa  de
liberdade por outro crime, da não revogação da pena restritiva de direitos. A conversão, ou não, da
pena restritiva fica na dependência da convivência entre as duas sanções punitivas. Se elas puderem
ser cumpridas,  simultaneamente,  são harmonizáveis  entre si,  não se cogita da diligência referida
(conversão).  Caso  contrário,  a  conversão  é  obrigatória.  Na  situação  em  julgamento,  não  se
demonstrou,  com fatos,  que haveria  a  incompatibilidade afirmada,  razão pela  qual  se mantém a
substituição  já  operada.  DECISÃO:  Agravo  ministerial  desprovido.  Unânime.  (Agravo  Nº
70045094547, Sétima Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto,
Julgado em 20/10/2011)

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – CUMPRIMENTO ANTECIPADO

DECISÃO  AGRAVO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AGRAVO  QUE  NÃO  INFIRMA  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA:  INVIABILIDADE.  AGRAVO  AO  QUAL  SE  NEGA
SEGUIMENTO.  Relatório  1.  Agravo  nos  autos  principais  contra  decisão  que  inadmitiu  recurso
extraordinário interposto com base no art.  102, inc. III, alínea a, da Constituição da República. O
recurso  extraordinário  foi  interposto  contra  o  seguinte  julgado  do  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal  e  dos  Territórios:  “RECURSO  DE  AGRAVO  -  EXECUÇÃO  PENAL  -  PLEITO  DE
ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE - DEFERIMENTO - NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4º,
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ART. 46, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PROVIDO. 1. A PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE  TERÁ  A  MESMA  DURAÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE (ART. 55, CÓDIGO PENAL), MAS A SUPERIOR A UM ANO PODERÁ SER CUMPRIDA
EM MENOR TEMPO,  DESDE  QUE  NUNCA  INFERIOR À  METADE  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE (ART. 46, § 4º, CÓDIGO PENAL). O ART. 46, § 4º, DO CÓDIGO PENAL, DEFINE A
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TEMPO COMO UMA FACULDADE DO CONDENADO, O QUE
HÁ DE SE ENTENDER COMO UM DIREITO DE REQUERER AO JUIZ A REDUÇÃO DO PRAZO, A
SER DEFERIDA QUANDO PRESENTES AS CONDIÇÕES PERTINENTES. 2. NA HIPÓTESE, O D.
JUÍZO "A QUO", AO APLICAR O DISPOSTO NO § 4º, ART. 46, DO CÓDIGO PENAL, DEIXOU DE
OBSERVAR OS REQUISITOS LEGAIS: A) A PENA SUBSTITUÍDA DEVE SER SUPERIOR A UM
ANO; B) O CUMPRIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA EM MENOR TEMPO (ART.  55) NUNCA
INFERIOR À METADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. NÃO DEVE SUBSISTIR,
POIS,  A  R.  DECISÃO  AGRAVADA,  POR  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  3.  RECURSO
PROVIDO”. 2. O Agravante afirma que: “levando-se em conta os princípios da dignidade da pessoa
humana, esculpido no artigo 1º, inciso III, CF, e da individualização da pena, previsto no artigo 5º,
inciso XLVI, CF, pode-se concluir que, efetivamente, são três as finalidades da pena, quais sejam, a
de repressão ao crime cometido, de prevenção na ocorrência de novos delitos e de ressocialização
do delinquente” (fl. 107). Sustenta que: “sem dúvida que a decisão do magistrado a quo se fez em
consonância com o artigo 1º da LEP e o acórdão recorrido não” (fl. 107). Pede que: “o presente
recurso  extraordinário  seja  julgado  procedente,  reconhecendo  a  contrariedade  à  Constituição  da
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA  E FORA DO CONTEXTO efetivada  pela  3ª  Turma  Criminal  do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal que aplicou de forma restrita o art. 46, parágrafo 4º do Código
Penal, ao reformar a sentença de primeiro grau. Por tudo isso, pede-se que o presente recurso seja
conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão de primeiro grau,
que  reduziu  os  prazos  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  em face  do  caso  concreto,  da
individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, do art. 1º da LEP e principalmente fazer
JUSTIÇA”(fl.  109  –  grifos  do  original).  3.  A  decisão  agravada  teve  como  fundamento  para  a
inadmissibilidade  do  recurso  extraordinário  a  incidência  da  Súmula  n.  284  do  Supremo Tribunal
Federal, por não ter sido indicado no recurso o dispositivo constitucional contrariado. Examinados os
elementos  havidos  no  processo,  DECIDO.  4.  O  art.  544  do  Código  de  Processo  Civil,  com as
alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite recurso
extraordinário  processa-se nos autos  do  processo,  ou  seja,  sem a  necessidade de  formação de
instrumento, sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja
decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 5. Razão jurídica não
assiste ao Agravante. 6. Em seu agravo, a ora Agravante limitou-se a afirmar: “O art. 55 do Código
Penal, assim, a par de estabelecer a regra geral quanto à duração das penas restritivas, ressalvou a
regra especial constante do art. 46, § 4º, do mesmo Codex, quanto à pena de prestação de serviços à
comunidade. (…) O § 4º do art. 46, portanto, é de clareza solar ao possibilitar o encurtamento do
período de cumprimento de pena substituta e ao estabelecer o limite para tal abreviação. Trata-se,
como dito acima, de regra especial  quanto ao tempo de cumprimento da pena restritiva  e como
exceção à regra geral deve ser interpretada restritivamente, mormente porque o legislador detalhou
seu cabimento, delimitou seu alcance e vedou expressamente que o tempo de cumprimento da pena
seja  inferior  à  metade  da  pena  privativa  de  liberdade  fixada”  (fl.  8).  7.  O  agravo  não  pode ter
seguimento, pois o Agravante não infirmou qualquer dos fundamentos da decisão agravada, os quais,
por esse motivo, subsistem. O Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de ser incabível o
agravo que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada: “Agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Decisão de inadmissibilidade. Fundamentos não
impugnados. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
devem ser impugnados, na petição de agravo, todos os fundamentos da decisão com que não se
admitiu o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 711.585-AgR, Relator o Ministro
Dias  Toffoli,  Primeira  Turma,  DJe  10.12.2012).  “AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  DEVER DE  IMPUGNAR  TODOS  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  DE  ADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INOBSERVÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do
STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (ARE 654.292-AgR, Relator o Ministro Ricardo
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Lewandowski,  Segunda  Turma,  DJe  25.10.2011).  “AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO  ATACOU  OS  FUNDAMENTOS  DO
ARESTO IMPUGNADO, NEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. Agravo regimental
desprovido” (AI 552.131-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 17.11.2006). “1.
RECURSO.  Embargos  de  declaração.  Deficiência  na  fundamentação  do  recurso.  Súmula  284.
Embargos rejeitados. Há fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação entre
as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida. 2. RECURSO. Embargos de declaração.
Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, §
único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado”
(RE  511.693-ED,  Relator  o  Ministro  Cezar  Peluso,  Segunda  Turma,  DJe  19.12.2008).  8.  Pelo
exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e
art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 14 de junho
de 2013. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF. ARE 735870, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
julgado  em  14/06/2013,  publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-148  DIVULG  31/07/2013
PUBLIC 01/08/2013).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CP. CONDENAÇÃO IGUAL A UM
ANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CUMPRIMENTO EM MENOR TEMPO. ART.
46, CAPUT, E § 4º, DO CP. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 1. Partindo-se de
uma interpretação lógico-sistemática, e não meramente literal dos dispositivos legais que regem a
matéria sob exame (art. 46, caput, e § 4º, do Código Penal), pode-se constatar que a mens legis, no
que  tange  à  execução  das  penas  restritivas,  particularmente  quanto  à  prestação  de  serviços  à
comunidade, não está adstrita à vedação de que condenado à pena substitutiva igual ou inferior a 01
(um) ano não possa cumprir a reprimenda alternativa em menor tempo. 2. Visava o legislador, ao
restringir o benefício, garantir o cumprimento da medida em um prazo mínimo, como forma de atingir
os objetivos com ela almejados, razão pela qual a pena de prestação de serviços à comunidade,
prestada num prazo mínimo de 06 (seis) meses, está em consonância com o espírito que norteia a
aplicação  e  execução  de  aludida  pena  alternativa.  3.  Interpretação  diversa  que  implica  um
injustificável  tratamento  diferenciado,  que  poderia  beneficiar  indevidamente  réu  condenado  ao
cumprimento  de  pena mais  grave,  que  estaria  autorizado  a  esgotá-la  em menor  tempo,  inferior,
inclusive,  àquele  autorizado  ao  réu  condenado  ao  cumprimento  de  pena  alternativa  que  não
autorizaria  a  invocação  do  benefício  legal.  (TRF4,  AGEXP 2009.71.04.001555-1,  Sétima  Turma,
Relator Tadaaqui Hirose, D.E. 02/12/2009).

 SUPERVENIÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  –  INCOMPATIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO COM PRD

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO A PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE
DIREITOS  (PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE).  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA
CONDENAÇÃO.  CONVERSÃO  DA  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  EM  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  INCOMPATIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO  DA  REPRIMENDA  ANTERIORMENTE
IMPOSTA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica
do sistema recursal.  In casu,  foi  impetrada indevidamente a ordem como substitutiva  de recurso
especial.  2.  O  enfrentamento  de  teses  jurídicas  na  via  restrita  pressupõe  que  haja  ilegalidade
manifesta,  relativa  a matéria de direito,  cuja constatação seja evidente e independa de qualquer
análise probatória. 3. De acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer quando sobrevier nova condenação,
cuja execução não tenha sido suspensa e, que torne incompatível o cumprimento da restritiva com a
reprimenda corporal  (art.  181,  § 1.°,  alínea "e",  da LEP, c.c.  art.  44,  § 5.º,  do Código Penal).  4.
Importante observar o regime inicial estabelecido para a nova condenação, uma vez que somente
certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se coadunam com os regimes
semiaberto e fechado. Na espécie, foi estabelecida como restritiva de direitos a prestação de serviços
à  comunidade,  tendo  sido  fixado  o  regime  mais  gravoso  na  superveniente  condenação.  Assim,
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plenamente viável a conversão da pena restritiva de direitos, anteriormente imposta, pela privativa de
liberdade. 5. In casu, conforme as últimas informações do Tribunal de origem, o paciente, em razão
das condenações pelos crimes de vários estelionatos e apropriação indébita, cumpre,  em regime
fechado, pena de liberdade total de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão, com
término previsto para 9 de outubro de 2019. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 166814/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe
28/06/2013)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE
UNIFICAÇÃO  DE  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  E  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
CUMPRIMENTO NO REGIME SEMIABERTO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
EM  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  ACOLHIMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.
"RECURSO  DE  AGRAVO   EXECUÇÃO  PENAL   UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS  NEGADA  EM
PRIMEIRO  GRAU   IRRESIGNAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO   JUÍZO  QUE  DEIXOU  DE
PROMOVER A REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA  DE DIREITOS   INCOMPATIBILIDADE DE SE CUMPRIR A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO EM CONJUNTO COM A RESTRITIVA DE DIREITOS, POR
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE FÍSICA  UNIFICAÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE  RECURSO
PROVIDO." (TJPR, rec. de agravo 647805-7, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 10/6/2010) (TJPR - 5ª
C.Criminal  -  RA - 678462-5 -  Foz do Iguaçu -  Rel.:  Maria  José de Toledo Marcondes Teixeira  -
Unânime -  - J. 15.07.2010)

 AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PENA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  AUDIÊNCIA  ADMONITÓRIA.  MARCO  INTERRUPTIVO  NÃO
CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A audiência admonitória realizada para informar
ao  condenado  a  modalidade  da  pena  restritiva  de  direitos  imposta  não  é  marco  interruptivo  da
prescrição, pois não se equipara ao início do cumprimento da pena, nos termos do art. 117, inciso V,
do Código Penal. 2. Embargos acolhidos para declarar extinta a punibilidade estatal pela prescrição
da  pretensão  executória.  (STJ.  EDcl  no  RHC  15447/SC,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 06/02/2006, p. 288)

EXECUÇÃO  PENAL.  RECURSO  DE  AGRAVO.  CONDENAÇÃO  POR  FURTO.  ART.  155  DO
CÓDIGO  PENAL.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  SUBSTITUÍDA  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA.  MARCO  INTERRUPTIVO  DA  PRESCRIÇÃO  NÃO  CONFIGURADO.  ATO  QUE
MERAMENTE ESTIPULA AS CONDIÇÕES DA PENA RESTRITIVA A SER CUMPRIDA. AUSÊNCIA
DE  INÍCIO  DO  CUMPRIMENTO DA  PENA  IMPOSTA.  LAPSO PRESCRICIONAL  ALCANÇADO.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  EXTINÇÃO  DE
PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA -
995028-3 - Umuarama - Rel.: Sônia Regina de Castro - Unânime -  - J. 13.06.2013)

 CONVERSÃO  DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE  EM RESTRITIVA DE DIREITOS NO
CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 180 DA LEP

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  DE  AGRAVO.  EXECUÇÃO  DE  PENA.  CONDENAÇÃO  POR
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DO PEDIDO
DE  CONVERSÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  EM  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
PRETENSÃO  FUNDADA  NO  ARTIGO  66,  INCISOS  I  E  V,  DA  LEP.  TESE  NÃO  ACATADA.
INEXISTÊNCIA  DE  LEI  POSTERIOR  MAIS  BENÉFICA  QUE  REGULE  O  TEMA.  MERA
INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA, NÃO ALCANÇADA PELO DISPOSITIVO
LEGAL  INVOCADO.  CONVERSÃO  DE  PENA,  NA  EXECUÇÃO,  SOMENTE  POSSÍVEL  SE
CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART.  180,  DA LEP. QUESTÃO A SER DISCUTIDA NA VIA

115



PRÓPRIA  DA  REVISÃO  CRIMINAL,  DIANTE  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  RECURSO
DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA 425263-1 - Rio Negro - Rel.: Sônia Regina de Castro -
Unânime - J. 18.10.2007)

 CONVERSÃO  DE  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  EM  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  –
NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO

HABEAS CORPUS. MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De
acordo com o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, para a conversão da medida
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige-se a prévia oitiva do apenado, para que
tenha a oportunidade de justificar as razões do descumprimento, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. 2. Hipótese em que o magistrado, afirmando ter sido descumprida a
medida  de  prestação  de  serviços,  converteu-a  em pena  corporal  e  determinou  a  expedição  de
mandado de prisão, sem antes providenciar a oitiva do sentenciado. 3. Ordem concedida para anular
a decisão que converteu a medida restritiva de direitos imposta ao paciente em pena privativa de
liberdade,  devendo  o  magistrado  da  execução  proferir  nova  decisão,  mediante  prévia  oitiva  do
apenado.  (STJ.  HC  177.503/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011)

RECURSO  DE  AGRAVO  -DECISÃO  QUE  CONVERTEU  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITO  EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGREDIU O REGIME DE ABERTO PARA SEMI-ABERTO, ANTE A
NÃO  LOCALIZAÇÃO  DO  RÉU.  NULIDADE.  A  SIMPLES  MUDANÇA  DE  ENDEREÇO,  SEM
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO,  NÃO É SUFICIENTE PARA A CONVERSÃO IMEDIATA DA PENA
ALTERNATIVA,  E  AINDA  REGRESSÃO  DO  REGIME  CARCERÁRIO.  INDISPENSÁVEL  A
TENTATIVA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO, VIA EDITAL, DESIGNANDO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
PERMITINDO  ASSIM  O  EXERCÍCIO  PLENO  DE  AMPLA  DEFESA,  OBSERVANDO,  AINDA,  O
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DO  CONTRADITÓRIO.  SOMENTE  EM  CASO  DE  NÃO
COMPARECIMENTO  DO  AGRAVANTE,  DEVIDAMENTE  INTIMADO,  DEVERÁ  SER  EXPEDIDO
MANDADO DE PRISÃO ATRAVÉS DE DECISÃO FUNDAMENTADA. A EXECUÇÃO RESTRITIVA
DE  DIREITOS  SEQUER  TEVE  SEU  INÍCIO,  POR  ISSO,  NÃO  SE  PODE  FALAR  EM
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO PROVIDO. (TJPR -
5ª C.Criminal -  RA 452855-6 - Rolândia -   Rel.:  Rosana Andriguetto de Carvalho - Unânime - J.
17.01.2008)

 CONVERSÃO  DE  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  EM  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  –
CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU NÃO LOCALIZADO

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO  (ARTIGO  155,  §  4º,
INCISO  IV,  DO  CÓDIGO  PENAL).  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL.  NÃO  COMPARECIMENTO  À
AUDIÊNCIA  ADMONITÓRIA.  CONVERSÃO  DAS  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS.
CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEIOS DISPONÍVEIS ESGOTADOS.
ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo
370 do Código de Processo Penal, as intimações devem seguir o mesmo modelo usado para as
citações, ou seja, devem proceder-se por mandado, quando o réu estiver sujeito à jurisdição do juiz
que a houver ordenado (artigo 351 da Lei Processual Penal), por precatória, quando estiver fora do
território da jurisdição do juiz processante (artigo 353 do mencionado diploma legal), ou por edital,
quando não for encontrado (artigo 361 da legislação processual penal).  2. Contudo, para que as
intimações do acusado sejam feitas por edital não se impõe o mesmo rigor exigido para a realização
da citação ficta, uma vez que já há contra ele processo instaurado, ou seja, o réu já tem ciência da
existência da ação penal contra si deflagrada, pressupondo-se, assim, que a acompanhe, sempre
informando ao Juízo onde pode ser encontrado. 3. No caso dos autos, a recorrente foi interrogada,
apresentou defesa prévia e respondeu ao processo em liberdade por força de decisão proferida no
feito,  somente  não  tendo  sido  encontrada  quando  se  tentou  intimá-la  da  prolação  de  sentença
condenatória, ocasião em que foi notificada por edital. 4. Tendo a ré comparecido ao interrogatório
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judicial e respondido ao processo solta, sabendo da existência da ação penal em tela, e não tendo
sido encontrada no endereço constante dos autos, tendo o Juízo de origem diligenciado no sentido de
tentar localizá-la tanto para intimá-la da sentença condenatória quanto para cientificá-la da audiência
admonitória, não se pode falar que a conversão das penas restritivas de direitos por privativa de
liberdade se deu sem que fossem esgotados os meios disponíveis para descobrir seu paradeiro. 5. A
colenda Quinta Turma deste Sodalício dispensa a prévia intimação por edital, admitindo a conversão
das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade pelo simples fato de o acusado, citado
pessoalmente e intimado de todos os atos do processo, não ser localizado no endereço existente no
processo  na  fase  de execução.  Precedente.  (STJ -  Processo:  RHC 29341 MG 2010/0207808-7;
Relator(a): Ministro JORGE MUSSI; Julgamento: 11/10/2011; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA;
Publicação: DJe 28/10/2011).

 ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PRD

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART.  14  DA LEI  Nº  10.826/03).  MATERIALIDADE E AUTORIA  INCONTESTES.  REPRIMENDA
APLICADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.  PLEITO  DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM  DAS  PENAS
SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADA POR
PERÍODO INFERIOR AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SENDO A DECISÃO BENÉFICA
AO CONDENADO, JÁ QUE O ART. 55 DO CP PREVÊ QUE A PENA RESTRITIVA DO INC. IV DO
ART. 43 DO CP DEVE TER A MESMA DURAÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, O QUAL AJUSTARÁ
A  PENA  DE  ACORDO  COM  AS  CONDIÇÕES  PESSOAIS  DO  CONDENADO.  NÃO-
CONHECIMENTO.  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  FIXADA  EM  VALOR  BEM  INFERIOR  AO
DETERMINADO NO ART.  45,  §  1º,  DO CP,  QUE PREVÊ O PISO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO,
SENDO  INDUBITAVELMENTE  MAIS  BENÉFICA  AO  RÉU.  POSSIBILIDADE,  AINDA,  DE
PARCELAMENTO  POR  PARTE  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NA PORÇÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Não obstante o caráter educativo e
ressocializador das penas restritivas de direitos, não deixam elas de ser sanções penais, autônomas
e substitutivas, cuja finalidade é evitar o encarceramento de determinados criminosos, autores de
infrações penais consideradas mais leves, possibilitando-lhes a recuperação por meio de restrições a
certos direitos.  2.Cabe ao Juízo  da Execução analisar  qual  a melhor  forma de cumprimento das
penas de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, ajustando-as de acordo
com a situação pessoal do condenado. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC 838089-8 - Guaratuba - Rel.: José
Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 14.06.2012)

 PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  –  POSSIBILIDADE  DE  PARCELAMENTO  SUPERIOR  AO
PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA

Agravo em execução penal. Condenação na rubrica do tráfico ilícito de entorpecentes. Parcelamento
da  pena  multa.  Insurgência  do  Ministério  Público.  Deferimento  judicial  do  pagamento  da  pena
pecuniária  em  prestações  que  ultrapassam  o  período  de  cumprimento  da  pena  corpórea.
Possibilidade. Condição financeira do agravado que não lhe permite o pagamento único da multa.
Recurso improvido. (TJSP. Agravo em Execução Penal nº 0054807-87.2011.8.26.0000. Relator(a):
Sérgio Rui. Comarca: Capivari. 5ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 22/09/2011)

 PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  –  IMPOSSIBILIDADE  DE  PARCELAMENTO  SUPERIOR  AO
PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA

DECISÃO  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  –  RESULTADO  MORTE  –  PENA  RESTRITIVA  DA
LIBERDADE  SUBSTITUÍDA  PELA  RESTRITIVA  DE  DIREITO  –  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  À
FAMÍLIA  SUCESSORA  DA  VÍTIMA  –  TRINTA  SALÁRIOS  MÍNIMOS  –  POSSIBILIDADE  DE
PARCELAMENTO – LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA – JULGAMENTO DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. 1. A Assessoria
prestou as seguintes informações: O paciente foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão,
por infração do disposto no artigo 302 do Código Nacional de Trânsito (homicídio culposo). A pena foi
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substituída  por  duas  restritivas  de  direitos:  prestação  de  serviço  a  comunidade  ou  a  entidades
públicas pelo mesmo período e prestação pecuniária à família/sucessora da vítima, no valor de trinta
salários mínimos, bem como a suspensão do direito de dirigir  por um ano. A apelação interposta
contra  o  aludido  ato  foi  desprovida.  Os recursos  especial  e  extraordinário  a  seguir  formalizados
tiveram a sequência obstada. Os agravos de instrumento então protocolados acabaram desprovidos.
O relativo ao especial, em 1º de junho de 2009, e o referente ao extraordinário, em 7 de outubro de
2010. Iniciada a execução da sentença, designou-se audiência admonitória para 15 de março de
2011, quando o paciente foi advertido de que teria seis meses para adimplir a prestação pecuniária
ou,  em caso de acordo celebrado com familiares da vítima, comprovar o parcelamento,  que não
poderia exceder o período estabelecido como pena: dois anos e seis meses. O descumprimento da
obrigação implicaria a conversão da pena restritiva de direito em prisão. Exaurido o prazo para o
adimplemento da obrigação, o paciente impetrou habeas no Superior Tribunal de Justiça – de nº
210.148/RS –, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual. O Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho não acolheu o pleito de concessão de liminar. Apresentado pedido de reconsideração, o
Ministro Marco Aurélio Bellizze, a quem coube a relatoria do processo em virtude de redistribuição,
indeferiu a pretensão. A inicial deste habeas volta-se contra essa decisão. Os impetrantes afirmam
que o valor  estabelecido vulnera o  princípio  da proporcionalidade,  pois  teriam sido ignoradas as
condições financeiras do sentenciado, impondo-se prestação pecuniária insolvível no caso concreto,
o que implicaria, consequentemente, o retorno do paciente à pena privativa de liberdade. Ademais,
segundo ressaltam, a família da vítima jamais buscou responsabilização no âmbito civil, o que viria a
demonstrar a inexistência de interesse em receber reparação financeira em virtude do trágico evento.
Dizem que a prestação  pecuniária,  como estabelecida  pelo  Juízo  da Execução Criminal,  viola  o
princípio da fundamentação das decisões. Pedem a concessão de liminar no sentido de suspender a
execução da pena relativa à prestação pecuniária, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de
São Jerônimo/RS, até o julgamento final do habeas impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça,
sem  prejuízo  de  prosseguir  o  cumprimento  da  pena  relacionada  à  prestação  de  serviços  à
comunidade, que está em curso. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida acauteladora que vier
a ser deferida. 2. O indeferimento da liminar pelo Superior Tribunal de Justiça não implicou ilegalidade
manifesta.  A  razão  é  simples:  a  fixação  das  penas  restritivas  de  direitos  ocorre  no  âmbito  de
consideração do Juízo, ficando reservada a glosa a casos extravagantes. Isso não ocorre quando se
preveem a prestação de serviços à comunidade e a obrigação de o réu pagar à família sucessora da
vítima o valor de trinta salários mínimos, passíveis de serem parcelados em até dois anos e seis
meses. 3. Indefiro a liminar. 4. Colham o parecer da Procuradoria Geral da República. 5. Publiquem.
Brasília – residência –, 30 de setembro de 2011, às 15h. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF.
HC  110481  MC,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  julgado  em  30/09/2011,  publicado  em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 14/10/2011 PUBLIC 17/10/2011) 

 LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA E AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
CONDENADO A REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. AUSÊNCIA DE CASA DE
ALBERGADO.  PEDIDO  DE  CUMPRIMENTO  EM  PRISÃO  DOMICILIAR.  INEXISTÊNCIA  DE
ESTABELECIMENTO  SIMILAR  NA  FORMA  COMO  PREVISTO  EM  LEI.  INDEFERIMENTO  DA
PRETENSÃO.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.  ORDEM CONCEDIDA.  1.  Existe
expressa previsão legal no sentido de que a Casa do Albergado "... destina-se ao cumprimento de
pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana" (LEP, art.
93), consignando o legislador que "O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais
estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga" (LEP, art. 94),
consignando,  ainda,  que "Em cada região haverá,  pelo  menos,  uma Casa de Albergado,  a  qual
deverá  conter,  além  dos  aposentos  para  acomodar  os  presos,  local  adequado  para  cursos  e
palestras" (LEP, art. 95). 2. Sendo assim, a existência de duas salas na Cadeia Pública, mesmo que
destinadas  ao  uso  exclusivo  dos  presos  em  regime  aberto,  à  toda  evidência,  não  atende  a
determinação legal, por não cumprir o disposto nos arts. 94 e 95 da Lei 7.210/1984, caracterizando
constrangimento ilegal o indeferimento, pelo Juízo das Execuções Penais, do pedido de cumprimento
da limitação de fim de semana em prisão domiciliar, ratificado pelo Tribunal de apelação em sede de
habeas corpus. 3. Ordem concedida, para garantir  ao paciente o cumprimento da pena relativa à
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limitação  de  fim de  semana  em prisão  domiciliar.  (STJ.  HC 37902/MT,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 588)

 SUSPENSÃO DA PRD. PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
DE CONVERSÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO
PROCESSO.  CONVERSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  Inexistindo  condenação  à  pena  privativa  de
liberdade por outro crime que inviabilize o cumprimento simultâneo, tratando-se, apenas, de prisão
cautelar, melhor solução, neste caso, a fim de evitar prejuízo irreparável ao apenado, que a execução
das penas restritivas de direito fiquem suspensas até o trânsito em julgado do processo em que
encarcerado preventivamente, ou até concessão de liberdade provisória. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo Nº 70047272901, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Danúbio Edon Franco, Julgado em 21/03/2012)

 DETRAÇÃO PENAL E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 6.368/76. PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO,
NO  REGIME  FECHADO.  SUBSTITUIÇÃO  DE  PENA  CONCEDIDA  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.
DETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A presente
impetração, sob o fundamento de aplicação do princípio da proporcionalidade, requer seja computado
de forma diferenciada o período de prisão cautelar do Paciente, pretendendo que esses 11 meses
sejam convertidos em horas, de modo que, a cada dia de prisão, ocorra a detração de 24 horas de
prestação alternativa. 2. O Código Penal preceitua o desconto do período cumprido a título de prisão
cautelar do total da pena fixada na condenação. Portanto, se o Paciente deve cumprir reprimenda de
3 anos de reclusão, há que se deduzir os 11 meses cumpridos cautelarmente, o que resulta em 2
anos e 1  mês.  Dessa pena,  aplicando-se a regra insculpida no art.  46,  §  3.º,  do Código  Penal,
substitui-se  cada  dia  de  condenação por  uma hora  de  prestação  de  serviços  à  comunidade.  3.
Evidencia-se o despropósito da tese defensiva, uma vez que a detração, nos moldes propostos pela
Defensoria Pública, tal como consignado pelo acórdão objurgado, "pode nos conduzir a um absurdo,
sendo possível  que em conformidade com o método proposto se chegue à conclusão de que o
acusado que tiver sido preso provisoriamente, mesmo por lapso exíguo de tempo, já tenha a sua
pena cumprida." 4. Ordem denegada. (STJ. HC 134329/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010)

EXECUÇÃO PENAL.  HABEAS CORPUS.  USO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.  DETRAÇÃO  DO  TEMPO  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA.  PRETENSÃO  DE  QUE  CADA
HORA  DE  PRISÃO  SEJA  COMPUTADA  COMO  HORA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À
COMUNIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.
TÉCNICA QUE ENSEJA IMPUNIDADE. COMPENSAÇÃO DE CADA DIA QUE O SENTENCIADO
PERMANECEU CUSTODIADO PROVISORIAMENTE COM CADA DIA DE CONDENAÇÃO À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DOS ARTS. 42 DO CP
E 111 DA LEP. 1. A detração penal está prevista, expressamente, para a pena privativa de liberdade
e para a medida de segurança apenas (arts. 42 do CP e 111 da Lei n. 7.210/1984). Isso não significa
que o instituto não possa ser aplicado às penas alternativas, uma vez que substituem a reprimenda
privativa de liberdade pelo mesmo lapso de sua duração. 2. A aplicação do instituto da detração, no
entanto, na forma como pretende a impetração, esbarra no princípio da proporcionalidade, pois a
transformação em horas do tempo em que o paciente  ficou  provisoriamente  preso,  para fins  de
detração do tempo de prestação de serviços à comunidade a ser adimplido, enseja o cumprimento
integral da pena imposta, mesmo que o acusado tenha permanecido custodiado apenas pelo lapso de
1 mês e 14 dias. 3. Mostra-se adequada e proporcional a detração penal em que se desconta o
período em que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente na proporção de 1 dia de prisão
provisória para 1 dia de condenação à pena privativa de liberdade substituída. 4. Ordem denegada.
(STJ.  HC  202618/RS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
19/06/2012, DJe 01/08/2012)
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AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.  CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
DETRAÇÃO  DO  TEMPO  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA.  PRETENSÃO  DE  QUE  CADA  HORA  DE
PRISÃO SEJA COMPUTADA COMO HORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.  PRECEDENTES  DO
STJ.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  UNÂNIME.  (Agravo  Nº  70054955141,  Sexta  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 22/08/2013)

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA
NA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - ADMISSIBILIDADE - FORMA DE
CONTAGEM  DO  TEMPO  -  UM  DIA  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA  EQUIVALE  A  UMA  HORA  DE
TAREFA - CONCLUSÃO BASEADA NA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, § 3º, DO CÓDIGO PENAL -
DECISÃO  FUSTIGADA  CORRETA.  (TJMG.  Habeas  Corpus  1.0000.09.500668-0/000,  Relator(a):
Des.(a)  Alexandre  Victor  de  Carvalho,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  04/08/2009,
publicação da súmula em 24/08/2009) 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

 REINCIDÊNCIA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE PENAS DO REEDUCANDO -
AFASTAMENTO  DA  REINCIDÊNCIA  -  NECESSIDADE  -  CONDENAÇÃO  ALCANÇADA  PELA
PRESCRIÇÃO  DA  AÇÃO  PUNITIVA  -  ISENÇÃO  DE  CUSTAS  -  CABIMENTO  -  RECURSO
PROVIDO.  -  1.  Constatado  nos  autos  que  a  condenação  utilizada  para  considerar  o  agravante
reincidente  foi  alcançada  pela  prescrição  da  ação  punitiva,  imperiosa  a  retificação  do  seu
levantamento de penas, a fim de considerá-lo primário. 2. Sendo o reeducando pobre no sentido
legal, estando, inclusive, assistido pela operosa Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, deve
ser dispensado do pagamento das custas processuais, ex vi do artigo 10, inciso II, da Lei Estadual nº
14.939/03.  (TJ-MG  -  AGEPN:  10672110130529001  MG  ,  Relator:  Eduardo  Machado,  Data  de
Julgamento:  08/10/2013,  Câmaras  Criminais  /  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de  Publicação:
14/10/2013)

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

 INTERRUPÇÃO – FUGA

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - DUAS CONDENAÇÕES EM
PROCESSOS  DISTINTOS-  PENA  UNIFICADA  -  CONTAGEM  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  -
ANÁLISE INDIVIDUAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 119 DO CP- PRECEDENTES DO STF.
REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOMENTE SOBRE O PRAZO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO EM
CUJA SENTENÇA FOI RECONHECIDA A AGRAVANTE   FUGA E RECAPTURA- INTERRUPÇÃO
DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA  RECONHECIDA
SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS PROCESSOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A
prescrição da pretensão executória deve ser analisada individualmente para cada crime, em que pese
a ausência de norma específica a respeito, aplicando-se, analogicamente, o art. 119 do Código Penal.
A decisão de unificação das penas, em caso de múltiplas condenações, não importa efeito outro que
a fixação do regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade, não podendo, portanto, ser
considerada  para  fins  prescricionais.  Em  caso  de  fuga  do  réu,  a  melhor  exegese  do  art.  113
determina que a contagem do prazo prescricional se iniciará no dia da fuga e terá como lapso o
determinado pelo restante da pena a cumprir, analisada individualmente em caso de mais de uma
condenação. No processo em que é reconhecida a reincidência, sobre o prazo normal de prescrição
previsto no artigo 109, do CP, incide ainda o gravame do artigo 110, que aumenta em 1/3 o prazo
prescricional.  (TJPR -  3ª  C.Criminal  -  HCC  -  637240-3  -  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Jefferson Alberto Johnsson - Unânime -  - J. 25.03.2010)
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 TERMO INICIAL

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO
EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de
habeas corpus (originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto constitucional, que
prevê  expressamente  a  via  recursal  própria  ao  enfrentamento  de  insurgências  voltadas  contra
acórdãos que não atendam às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias ordinárias. 2.
Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso cabível,  impõe-se o  não
conhecimento da impetração, nada impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade
flagrante como forma de coarctar o constrangimento ilegal.  3. Consoante o entendimento firmado
pelas  Cortes  Superiores,  o  termo  inicial  para  a  contagem  do  prazo  prescricional  da  pretensão
executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme dispõe o
artigo 112, I, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no HC
232.312/DF,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  25/06/2013,  DJe
01/08/2013)

 SOMATÓRIO DE PENAS – FUGA

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  EXEGESE  DO  ARTIGO  113  DO  CÓDIGO  PENAL.  EXECUTADO
FORAGIDO POR ONZE ANOS. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O CUMPRIMENTO DE DOIS
ANOS, SETE MESES E UM DIA DA PENA IMPOSTA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE AINDA NÃO FINDOU NO MOMENTO DA
RECAPTURA.  DECISÃO  ATACADA  MANTIDA.  FALTA  DE  ELEMENTOS  CAPAZES  DE
DEMONSTRAR ISOLADAMENTE CADA UMA DAS PENAS IMPOSTAS AO RECORRENTE. NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  NESSE  PARTICULAR.  (TJSC,  Recurso  de  Agravo  n.
2011.015354-9, de Tijucas, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 19-05-2011).

PRISÃO DOMICILIAR

 AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE

HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  E  EXECUÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR
DURANTE  O  PROCESSAMENTO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  MINISTERIAL,  O  QUAL,
PROVIDO, MODIFICOU A CAPITULAÇÃO DO CRIME, IMPONDO, AO RÉU, REGIME E PENA MAIS
GRAVOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO
DURANTE  O  PROCESSAMENTO  DE  RECURSO  DA  ACUSAÇÃO,  EM  RAZÃO  DA
POSSIBILIDADE, COMO NA HIPÓTESE OCORREU, DA EXASPERAÇÃO DA PENA E DO REGIME
PRISIONAL.  BENEFÍCIO  QUE,  AINDA,  FOI  IRREGULARMENTE  CONCEDIDO  EM AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA SEM A INTIMAÇÃO E PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A ausência de
trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação impede a concessão de benefícios da
execução, em razão da possibilidade de modificação da quantidade da pena imposta e do regime
prisional  fixado,  como,  de  fato,  na  hipótese,  ocorreu.  2.  Saliente-se,  ademais,  que  a  audiência
admonitória  realizada  pelo  magistrado,  ao  conceder  o  benefício  da  prisão  domiciliar,  foi
completamente irregular em razão da ausência de intimação e de participação do órgão ministerial no
ato instrutório, encontrando-se, pois, acertado o acórdão proferido em sede de execução criminal. 3.
Ordem denegada. (STJ. HC 68.101/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
07/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 317)

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  CONCESSÃO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE.
Na  espécie,  vislumbra-se  causa  ensejadora  do  reconhecimento  de  nulidade  quanto  ao  decidir
combatido, na medida em que exarado sem prévia oitiva do agente ministerial, desrespeitando-se,
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assim, o procedimento previsto na Lei de Execução Penal, bem como o princípio do contraditório.
Precedentes jurisprudenciais desta Corte. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
(Agravo  Nº  70038812772,  Segunda  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Laís
Rogéria Alves Barbosa, Julgado em 28/10/2010) 

 AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISUM
SINGULAR DE RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ART. 157 DO CP.
ROUBO.  QUESTÕES FÁTICAS INCONTROVERSAS.  DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE
ARMA  DE  FOGO.  UTILIZAÇÃO  DE  OUTROS  MEIO  DE  PROVA.  VALORAÇÃO  JURÍDICA  DE
SITUAÇÃO  FÁTICA.  DESNECESSIDADE  DA  POSSE  TRANQUILA  DA  RES  NO  ROUBO.
CONSUMAÇÃO DO DELITO. REGIME SEMIABERTO. IMEDIATA REMOÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE
VAGA  EM  ESTABELECIMENTO  COMPATÍVEL  AO  REGIME  INTERMEDIÁRIO.  PRISÃO  EM
REGIME  ABERTO  OU  PRISÃO  DOMICILIAR.  POSSIBILIDADE. 1.  O  julgamento  monocrático
firmado em precedentes deste Tribunal obsta suposta violação do ordenamento jurídico pátrio (arts.
3º do CPP e 557, § 1º, do CPC). 2. A superveniente confirmação de decisum singular de relator pelo
órgão colegiado supera eventual violação do art.  557 do Código de Processo Civil.  3. A Terceira
Seção deste Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, ao se alinhar ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que é prescindível a apreensão  da arma para a
aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada
a sua utilização por outros meios de prova. 4. O tipo penal classificado como roubo consuma-se no
momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária
a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. 5. Caso não haja vaga no estabelecimento adequado
ao regime intermediário, que aguarde, sob as regras do regime aberto, até que surja vaga. Caso não
haja vaga também no regime aberto, que aguarde em regime domiciliar. 6. O agravo regimental não
merece  prosperar,  porquanto  as  razões  reunidas  na  insurgência  são  incapazes  de  infirmar  o
entendimento assentado na decisão agravada. 7. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp
1292360/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe
15/02/2012) 

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
AUSÊNCIA  DE  VAGAS.  CONCESSÃO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  CARÁTER  EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS HARMÔNICAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO
CÓDIGO  DE  NORMAS  DA  CORREGEDORIA  GERAL  DA  JUSTIÇA.  PRECEDENTES.
INADMISSIBILIDADE  DE  PERMANÊNCIA  EM  REGIME  MAIS  GRAVOSO.  RECURSO
DESPROVIDO. Ante a concreta impossibilidade de harmonização com o regime semiaberto (item
7.3.2  do  Código  de  Normas)  -  em  decorrência  da  ausência  de  recursos  materiais  e  humanos
necessários  para  garantir  a  segurança  e  controle  da  cadeia  pública  local  -,  o  paciente  deve,
excepcionalmente,  aguardar  em  regime  de  prisão  domiciliar  a  remoção  para  estabelecimento
compatível com o regime semiaberto. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA 0749935-0 - Paranavaí - Rel.: Des.
Rogério Kanayama - Unânime - J. 07.04.2011). 

Recurso de Agravo. Condenado que teve direito à progressão de regime para cumprimento da pena
em semiaberto.  Ausência de vaga na Colônia Penal  Agrícola.  Comarca que não possui  casa de
albergado. Condenado que até sua remoção deve cumprir sua pena nas condições do regime aberto,
dentre as quais se incluiu a prisão domiciliar. Insurgência ministerial para a realização de exame
criminológico. Ausência de requisito subjetivo. Não obrigatoriedade. Artigo 112 da Lei de Execução
Penal.  Inércia  do  estado.  Indisponibilidade  de  profissional  qualificado.  Recurso  conhecido  e
desprovido.  "...mantém-se  o  benefício  da  progressão  de  regime,  porque  o  pedido  recursal  está
unicamente baseado na ausência do exame psicológico para o deferimento da progressão de regime
prisional e não na ausência do requisito subjetivo por parte do apenado, para receber tal benefício ...".
(TJRS, Agravo em Execução nº 70044384857, 7ª C. Crim., Relator Des. Sylvio Baptista Neto, j. em
01/09/2011).  (TJPR -  5ª  C.Criminal  -  RA 815098-9 -  Ibaiti  -   Rel.:  Rogério  Etzel  -  Unânime -  J.
26.01.2012) 
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RECURSO DE AGRAVO   CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES   ARTIGO 33,
CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06  DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR  AUSÊNCIA DE VAGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL  ADEQUADO   INSURGÊNCIA  RECURSAL MINISTERIAL  
PLEITO  DE  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  DA  PRISÃO  DOMICILIAR   IMPROCEDÊNCIA  
CONSTRANGIMENTO ILEGAL  REGIME MAIS GRAVOSO NÃO JUSTIFICADO  PRECEDENTES 
SENTENÇA ESCORREITA  RECURSO DESPROVIDO. "RECURSO DE AGRAVO - ALEGAÇÃO DE
DESVIO  NA  EXECUÇÃO  PELA  CONCESSÃO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR  -  IMPOSIÇÃO  DO
CUMPRIMENTO  DAS  CONDIÇÕES  DO  REGIME  ABERTO  PARA  CUMPRIMENTO  DO  SEMI-
ABERTO ENQUANTO AGUARDA REMOÇÃO PARA A COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA - CORRETA A
CONCESSÃO  PELO  JUÍZO  "A  QUO"  -  DECISÃO  MANTIDA  -  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  O  réu  não  pode aguardar  em regime mais  gravoso  sua  implantação  no  regime
semiaberto, visto que caracterizaria constrangimento ilegal. (TJPR  5ª C. Crim.  AC nº 833.746-8  Rel.
Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa  j. 01/12/2011). "(...) III. Esta Corte firmou jurisprudência no
sentido  de  que,  na  falta  de  vagas  em  estabelecimento  compatível  ao  regime  fixado,  configura
constrangimento ilegal a submissão do réu ao cumprimento de pena em sentido mais gravoso." (STJ
 5ª T.  HC nº 165385/SP  Rel. Min. Gilson Dipp  j. 22/02/2011). (TJPR - 5ª C.Criminal - RA 825078-0 -
Cruzeiro do Oeste -  Rel.: Eduardo Fagundes - Unânime - J. 19.01.2012) 

Recurso de Agravo. Execução Penal Provisória.  Progressão de regime deferida para o semiaberto.
Ausência de vagas. Deferimento de prisão domiciliar. Insurgência pelo Ministério Público. Existência
de progressão per saltum. Equívoco. Impossibilidade de condenado cumprir pena em regime mais
gravoso.  Afronta  aos  direitos  fundamentais.  Recurso  conhecido  e  não  provido.  1-  Não  pode  o
condenado aguardar a implantação em regime que lhe é de direito em outro mais gravoso. Para
tanto, faz-se necessário o deferimento de medidas mais adequadas, no caso, a prisão domiciliar,
sendo que tal medida não configura a progressão per saltum, a qual é vedada pelo ordenamento
jurídico. 2- Diante da longa demora para a implantação do acusado, imperioso presumir a inexistência
de vagas.  Não pode o apenado responder pela desídia estatal  em tornar  moroso o processo de
progressão. (TJPR - 4ª C.Criminal - RA 833759-5 - Ponta Grossa -  Rel.: Rogério Etzel - Unânime - J.
19.01.2012) 

 DOENÇA – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – TRATAMENTO EM UNIDADE DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO

HABEAS  CORPUS  CRIME.  PENA  DE  RECLUSÃO  ESTABELECIDA  EM  SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADO EM JULGADO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE
FECHADO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR.  ALEGAÇÃO DE
NECESSITAR A PACIENTE DE CUIDADOS ESPECIAIS POR ESTAR ACOMETIDA DE DOENÇA
GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DO INÍCIO
DO  CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  PRISÃO  DOMICILIAR.  TRATAMENTO  DE  DIABETES
CONSISTENTE  NA  APLICAÇÃO  DE  INSULINA  E  TERAPIA  DE  HIPERTENSÃO  MEDIANTE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADEQUADOS. POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO SER
FEITO  NO  COMPLEXO  PENAL  PARA  ONDE  JÁ  FOI  TRANSFERIDA  A  PACIENTE.  ORDEM
DENEGADA.-  Não  tendo  o  impetrante  comprovado  a  impossibilidade  de  a  paciente  receber  o
tratamento  médico  e  os  medicamentos  de  que  necessita  no  Complexo  Médico  Penal  onde  se
encontra, é de rigor que se denegue o pedido de habeas corpus. (TJPR - 1ª C.Criminal - HCC -
961855-5 - Wenceslau Braz -  Rel.: Jesus Sarrão - Unânime -  - J. 22.11.2012)

 MULHER – NECESSIDADE DE AMAMENTAÇÃO DE FILHO MENOR 

HABEAS CORPUS Indeferimento  de  pedido  de  substituição  do  local  de  cumprimento  da  prisão
preventiva Paciente presa com filho menor de 6 meses Necessidade de amamentação - Exegese do
art. 318, III, CPP Providência que se recomenda ao caso dos autos Precedente deste E. Tribunal –
Ordem  concedida  (TJSP.  16ª  Câmara  de  Direito  Criminal.  Comarca:  Suzano.  HC  nº  0166181-
74.2012.8.26.0000. Rel.: Newton Neves. Julgado em 02/10/2012).
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 APENADO MAIOR DE SETENTA ANOS DE IDADE

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  REGIME  ABERTO.  RÉU  MAIOR  DE  SETENTA  ANOS  DE  IDADE.
PRISÃO  DOMICILIAR.  VIABILIDADE.  CONDIÇÕES  PARA  CUMPRIMENTO.  NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO. A prisão domiciliar é admitida nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de
Execução Penal, sendo que condições mínimas devem ser estabelecidas, tal como dispõe o artigo
115, a fim de que o benefício da prisão domiciliar possa ser desfrutado na execução da pena. No
caso, respeitadas as condições pessoais do apenado, pessoa septuagenária. Recurso provido, em
parte,  para  submeter  o  agravado  às  seguintes  exigências:  (1)  permanecer  recolhido  em  sua
residência após as 18 horas, mantendo seu endereço atualizado; (2) não se ausentar da cidade onde
reside, sem autorização judicial; (3) comparecer ao juízo da execução, trimestralmente, para informar
suas  eventuais  atividades  e  seu  endereço.  Agravo  em execução  provido  em parte.  (Agravo  Nº
70033473547,  Segunda  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jaime  Piterman,
Julgado em 11/02/2010).

PROGRESSÃO DE REGIME

 INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA E PROGRESSÃO DE REGIME 

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade  econômica  do  apenado  em  pagar  o  valor,  ainda  que  parceladamente.  Essa  a
conclusão do Plenário que, por maioria, negou provimento a agravo regimental interposto em face de
decisão monocrática que indeferira o pedido de progressão de regime prisional — tendo em vista o
inadimplemento da multa imposta — de condenado, nos autos da AP 470/MG (DJe de 22.4.2013), à
pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem assim à sanção
pecuniária de 330 dias-multa, pela prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Alegava-se
que o prévio pagamento da pena de multa não seria requisito legal para a progressão de regime,
porquanto inexistente prisão por dívida (CF, art. 5º, LXVII), bem assim que o art. 51 do CP proibiria a
conversão da multa em detenção. De início, o Colegiado, por decisão majoritária, indeferiu pleito de
sustentação oral formulado pela defesa. Sustentava-se, no ponto, que o agravo teria por fundamento
o art. 197 da LEP e, por isso, estaria sujeito à mesma sistemática do recurso em sentido estrito. O
Plenário reputou, na linha da jurisprudência do STF, e conforme deliberado ao longo do julgamento
da  AP  470/MG,  que  qualquer  impugnação  de  decisão  monocrática  desafiaria  agravo  regimental
(RISTF, art. 131, § 2º), inexistente, portanto, o direito de a defesa sustentar oralmente. Não caberia à
Corte criar situação excepcional. Ademais, a situação dos autos não se assemelharia às hipóteses de
cabimento de recurso em sentido estrito, pois o agravo não seria dirigido a outro tribunal, uma vez
que o relator traria sua decisão para que fosse homologada pelo próprio Plenário do qual faz parte.
Vencido o Ministro Marco Aurélio, que admitia a sustentação oral da defesa. (STF - EP 12 ProgReg-
AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 8.4.2015 – Informativo 780)

 INCONSTITUCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INTEGRALMENTE
FECHADO

PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime
de cumprimento da pena, nas espécies fechado,  semi-aberto e aberto,  tem como razão maior  a
ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES
HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI
Nº  8.072/90  -  INCONSTITUCIONALIDADE  -  EVOLUÇÃO  JURISPRUDENCIAL.  Conflita  com  a
garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição,
mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do
princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade
do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. (STF. HC 82959, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/02/2006, DJ 01-09-2006 PP-00018 EMENT VOL-02245-03 PP-00510 RTJ VOL-
00200-02 PP-00795)
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 AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO – HARMONIZAÇÃO

HABEAS CORPUS   PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME SEMI-ABERTO,
SENDO  MANTIDA,  EM  SENTENÇA,  A  PRISÃO  PREVENTIVA  INICIALMENTE  DECRETADA  
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA E ACUSAÇÃO   CONDENADO QUE AGUARDA, EM
DELEGACIA DE POLÍCIA, REMOÇÃO PARA A COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA - CONDIÇÃO QUE,
EVIDENTEMENTE, AGRAVA A SUA SITUAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO 
ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REMOÇÃO DO SENTENCIADO PARA O
ESTABELECIMENTO PENAL APROPRIADO   EM SENDO VERIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE
IMEDIATA  IMPLANTAÇÃO  DO  SENTENCIADO  EM  REGIME  SEMIABERTO,  DEVERÁ  SER
ADOTADA  MEDIDA  DE  HARMONIZAÇÃO  COM  O  REGIME  IMPOSTO  EM  ATENÇAÕ  AO
DISPOSTO NO ITEM 7.3.2 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PRANÁ - ORDEM CONCEDIDA . (TJPR - 4ª C.Criminal - HCC 870221-6 - Foro
Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Carvilio
da Silveira Filho - Unânime - J. 01.03.2012)

 CONCURSO FORMAL - CÁLCULO PARA BENEFÍCIOS

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.  INCONFORMISMO DEFENSIVO.  CONCURSO DE CRIMES,
COMUM E  HEDIONDO,  EM CONCURSO FORMAL.  REFORMA DA DECISÃO.  A  recorrente  foi
condenada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé por três crimes, sendo um deles
hediondo. Ao reconhecer o concurso formal de crimes, exasperou-se a pena do crime mais grave,
hediondo, obtendo-se a pena definitiva. Assim, para fins de preenchimento do requisito objetivo para
a concessão da progressão de regime e do livramento condicional, a defesa postula que seja feito o
cálculo diferenciado, o que foi indeferido pelo juízo da execução, ensejando o presente agravo. O
reconhecimento da incidência da regra do concurso formal delitos não os condensa em crime único,
ainda  mais  se  esse  trouxer  maior  rigor  para  concessão  de  benefícios.  A  Lei  8.072/90  trouxe
regramento diferenciando para os crimes hediondos, dentre eles, prazos maiores para a concessão
dos benefícios citados. Trata-se de norma restritiva de direitos que deve ser interpretada estritamente,
sendo vedada a sua ampliação, sob pena de se incorrer em verdadeira analogia in mallam partem.
Assim, a realização de um cálculo único sobre o total da pena obtida a partir da exasperação estaria a
impor situação mais gravosa à recorrente, pois a fração de 2/5 ou 3/5 para a progressão de regime ou
de 2/3 para o livramento condicional, deve incidir apenas sobre a pena do crime etiquetado como
hediondo, e não sobre a fração trazida pelo reconhecimento de outros crimes comuns. Ademais, o
instituto trazido pelo Código Penal em seu artigo 70, reflete o princípio da humanização das penas,
que deve ser relido à luz da Carta de 1988, sendo desarrazoado permitir-se, de início, a exasperação
da pena e, depois, durante a sua execução, utilizar o mesmo artigo desfavoravelmente ao apenado,
de  modo  a  prejudicá-lo.  Imposição  do  cálculo  diferenciado  para  concessão  dos  benefícios.
Provimento do recurso. (TJRJ. AGRAVO DE EXECUCAO PENAL 0018046-18.2012.8.19.0000. Rel.
DES. SUIMEI MEIRA CAVALIERI - Julgamento: 12/06/2012 - TERCEIRA CAMARA CRIMINAL)

 INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA CRIMES
HEDIONDOS E EQUIPARADOS

PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime
de cumprimento da  pena,  nas espécies fechado,  semiaberto  e  aberto,  tem como razão  maior  a
ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES
HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI
Nº  8.072/90  -  INCONSTITUCIONALIDADE  -  EVOLUÇÃO  JURISPRUDENCIAL.  Conflita  com  a
garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição,
mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do
princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade
do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. (STF. HC 82959, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/02/2006, DJ 01-09-2006 PP-00018 EMENT VOL-02245-03 PP-00510 RTJ VOL-
00200-02 PP-00795)
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 PROGRESSÃO DE REGIME – EXCEÇÃO À INADMISSIBILIDADE DE PROGRESSÃO POR
SALTO

RECURSO DE AGRAVO - PROGRESSÃO DE REGIME, DIRETAMENTE DO FECHADO PARA O
ABERTO  -  INCORFORMISMO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  NÃO  ACOLHIMENTO  -  CASO
CONCRETO QUE ADMITE EXCEÇÃO À REGRA DE INADMISSIBILIDADE DA PROGRESSÃO PER
SALTUM -  TEMPO  DE  CUMPRIMENTO  DA  PENA  QUE  SE APROXIMA  DO  TERMO  FINAL  -
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJPR - 4ª C.Criminal - RA 0492477-4 - Foro Central da
Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:  Juiz Subst.  2º G. Tito Campos de Paula - Unanime - J.
07.05.2009)

 CÁLCULO DIFERENCIADO PARA BENEFÍCIOS – EXECUÇÃO COM CRIMES COMUNS E
HEDIONDOS

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO. EXECUÇÃO
PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO
OBJETIVO.  EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 2/3  DA PENA.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  -  O
Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  o entendimento  da  Primeira  Turma do  Supremo Tribunal
Federal,  passou a inadmitir  habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a
possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - O
delito de associação para o tráfico não possui natureza hedionda, razão pela qual não se impõe, para
fins de concessão do benefício do livramento condicional,  o cumprimento de 2/3 (dois terços) da
pena. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformar a decisão do Juízo da
Vara  de Execuções Penais,  não se  exigindo  para  fins  de concessão do benefício  do livramento
condicional  o  cumprimento  de  2/3  (dois  terços)  da  pena,  como  requisito  objetivo.  (STJ.  HC
258.188/RJ, Rel.  Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 12/04/2013)

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  CONDENAÇÃO  AO  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO  PARA
TRÁFICO  DE  DROGAS.  HEDIONDEZ  DO  DELITO  AFASTADA.  PROGRESSÃO  DE  REGIME.
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  OBSERVÂNCIA  DO  REQUISITO  OBJETIVO  ATINENTE  AOS
CRIMES COMUNS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o delito
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 - associação para o tráfico de drogas - não é hediondo, nem a
ele equiparado, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2º
da Lei n. 8.072/90. 2. Desse modo, não se tratando de crime hediondo, não se exige, para fins de
concessão do benefício da progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente para a progressão de regime prisional,
sujeitando-se ele, apenas, ao lapso de 1/6 (um sexto) para preenchimento do requisito objetivo. 3. Do
mesmo modo, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, o condenado ao crime
de associação para o tráfico sujeita-se ao cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se for primário, e
1/2  (metade)  da pena,  se  for  reincidente  em crime doloso,  como requisitos  objetivos,  consoante
dispõe o art. 83, I e II, do Código Penal. 4. Ordem concedida para, quanto ao crime de associação
para o tráfico, afastar da condenação o reconhecimento de sua hediondez. (STJ. HC 169.654/SP,
Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 10/09/2012)

RECURSO  DE  AGRAVO.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES,  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PEDIDO  DE  PROGRESSÃO  PARA  O  REGIME
SEMIABERTO.  POSSIBILIDADE.  CUMPRIMENTO  DO  REQUISITO  OBJETIVO.  CONCURSO
MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. DEVERÁ SER RESPEITADO O CUMPRIMENTO DE
2/5 OU 3/5 EM RELAÇÃO AO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO – TRÁFICO. UNIFICAÇÃO DO
RESTANTE DA SANÇÃO INCIDINDO O CÔMPUTO DE 1/6 - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  CRIMES  COMUNS.  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.  O Superior  Tribunal de Justiça possui  entendimento no
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sentido de que o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 - associação para o tráfico de drogas -
não é hediondo, nem a ele equiparado, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto
no rol taxativo do art. 2º da Lei n. 8.072/90.2. Desse modo, não se tratando de crime hediondo, não
se exige, para fins de concessão do benefício da progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente para a progressão
de regime prisional, sujeitando-se ele, apenas, ao lapso de 1/6 (um sexto) para preenchimento do
requisito  objetivo.  (TJPR -  5ª  C.Criminal  -  RA  995219-4  -  Tibagi  -  Rel.:  Maria  José  de  Toledo
Marcondes Teixeira - Unânime - J. 27.03.2013)

 CRIMES  HEDIONDOS  E  EQUIPARADOS  –  DESNECESSIDADE  DE  REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA

RECURSO  DE  AGRAVO   PEDIDO  DE  PROGRESSÃO  DE  REGIME   INVIABILIDADE  DE
CONCESSÃO   AUSÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO  DO  REQUISITO  TEMPORAL   NÃO
CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA  RÉU REINCIDENTE  DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO  LEI Nº 8.072/90, ARTIGO 2º § 2º, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.464/2007 - RECURSO DESPROVIDO  (TJPR - 3ª C.Criminal - RA
921566-1 - Foz do Iguaçu - Rel.: Clayton Camargo - Unânime - J. 16.08.2012)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTE DE UM TELEFONE CELULAR E
CARREGADOR  EM  PRESÍDIO.  ART.  50,  INCISO  VII,  DA  LEI  DE  EXECUÇÕES  PENAIS.
POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA
DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SESSÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO
ERESP  1.176.486/SP.  RÉU  REINCIDENTE.  DELITO  COMETIDO  SOB  A  ÉGIDE  DA  LEI  N.º
11.464/07. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA PENA PARA FINS DE
PROGRESSÃO  DE  REGIME.  WRIT  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  EXTENSÃO,
DENEGADO. 1. Impetração que não pode ser conhecida quanto ao pedido de livramento condicional
-  não  analisado  pelo  Juízo  da  Execuções -,  sob  pena de  supressão  de  instâncias.  2.  Segundo
entendimento  fixado  por  esta  Corte,  o  cometimento  de  falta  disciplinar  de  natureza  grave  pelo
Executando acarreta o reinício do cômputo do interstício necessário ao preenchimento do requisito
objetivo  para  a  progressão  de  regime  (EREsp  1.176.486/SP,  3.ª  Seção,  Rel.  Min.  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  julgamento  concluído  em 28/03/2012).  3.  A  Lei  n.º  11.464/07  afastou  do
ordenamento jurídico o regime integral  fechado imposto aos condenados por crimes hediondos e
equiparados, assegurando-lhes a progressão de regime prisional após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sem distinção entre condenação
anterior por crime comum, como no caso, ou por hediondo ou equiparado. Não há, assim, exigência
de  que  a  reincidência  seja  específica.  4.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,
denegada.  (STJ.  HC  173.992/MS,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 10/05/2012)

 PENA SUPERIOR A TRINTA ANOS – CÁLCULO COM BASE NA PENA TOTAL,  NÃO NA
PENA UNIFICADA (LIMITE DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL)

EXECUÇÃO PENAL. Indeferimento do pleito da defesa para se proceder a novo cálculo de unificação
de penas, aplicando-se o limite do artigo 75 do CP, para obtenção de benefícios. Mantença da r.
decisão recorrida por seus fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP. 4ª Câmara de Direito
Criminal.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL  N.  0459566-63.2010.8.26.0000  (Antigo  n.
990.10.459566-5). Comarca: Osasco. Rel.: EDUARDO BRAGA. Julgado em 18/10/2011.)

REGIME ABERTO

 IMPOSSIBILIDADE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONDIÇÃO DO REGIME
ABERTO

PENAL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  REGIME  ABERTO.
CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 115 DA LEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. BIS
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IN  IDEM.  RECURSO DESPROVIDO.  1.  É  lícito  ao  Juiz  estabelecer  condições  especiais  para  a
concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP (art. 115 da LEP), mas
não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado como pena substitutiva (art. 44 do CPB),
porque aí ocorreria o indesejável bis in idem, importando na aplicação de dúplice sanção. 2. Recurso
Especial desprovido. (STJ. REsp 1107314/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 05/10/2011)

APELAÇÃO CRIMINAL  -  VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL -  SENTENÇA CONDENATÓRIA  -
RECURSO DA DEFESA - SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA
AUTORIA  DELITIVA  DURANTE  A  INSTRUÇÃO  CRIMINAL  -  MÍDIAS  FALSIFICADAS
APREENDIDAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RÉU - INTENÇÃO DE COMÉRCIO DA
MERCADORIA  ILÍCITA  EVIDENCIADA  NOS  AUTOS  -  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  A
JUSTIFICAR O DECRETO CONDENATÓRIO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA
PENAL ADEQUADA E FUNDAMENTADA -  INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE INOMINADA -
AUSÊNCIA  DE  SITUAÇÃO  RELEVANTE  E  ESPECÍFICA  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  À
COMUNIDADE  IMPOSTA  COMO  CONDIÇÃO  ESPECIAL  DO  REGIME  ABERTO  -
IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE DIREITOS -  DUPLA SANÇÃO -  PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO  DESPROVIDO  -  EXCLUSÃO,  DE  OFÍCIO,  DA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
COMUNITÁRIO COMO CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO- (TJPR - 3ª C.Criminal - AC 895191-9 -
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Clayton Camargo - Unânime -
J. 27.09.2012)

RECURSO  DE  AGRAVO  -  PROGRESSÃO  DEFERIDA  DO  REGIME  SEMIABERTO  PARA  O
ABERTO  -  IMPOSIÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  À  COMUNIDADE  COMO  CONDIÇÃO
ESPECIAL PARA O REGIME ABERTO -  PLEITO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO -
ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  À  LEI  E  DE  IMPOSSIBILIDADE  DA  COEXISTÊNCIA  DE  SANÇÃO
CORPÓREA COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - ACOLHIMENTO  RECURSO PROVIDO. A
imposição da prestação de serviços  à  comunidade como condição ao cumprimento da pena em
regime aberto deve ser extirpada, pois esta restrição de direitos tem caráter substitutivo em relação à
pena imposta e tal implicaria na concorrência de uma terceira pena, não cominada, lesando, em
consequência, o princípio da reserva legal. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA 905944-5 - Barbosa Ferraz -
Rel.: José Cichocki Neto - Unânime - J. 09.08.2012)

 REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  REGRESSÃO  CAUTELAR  DE  REGIME.
DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS
PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA. 1. É permitida a sustação cautelar do regime aberto quando
descumpridas as condições impostas. 2. Todavia, a oitiva prévia do apenado somente é exigível na
transferência definitiva para regime mais rigoroso. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
Do mesmo modo, não há falar em preliminar manifestação da defesa, já que se trata de providência
tão somente cautelar.  4. Ordem denegada. (STJ. HC 201684/RJ, Rel.  Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011)

EXECUÇÃO PENAL   CONDENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO   REGRESSÃO
CAUTELAR AO REGIME  SEMI-ABERTO   HABEAS CORPUS   ALEGAÇÃO DE  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO NA REFERIDA DECISÃO  INSUBSISTÊNCIA  PRISÃO EM FLAGRANTE PELA
PRÁTICA DE OUTRO DELITO   DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO -
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DAS  FORMALIDADES  LEGAIS   DESNECESSIDADE  DE  OITIVA
PRÉVIA DO APENADO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA
-  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL NÃO  EVIDENCIADO   ORDEM DENEGADA.  "1.  É  permitida  a
sustação cautelar do regime aberto quando descumpridas as condições impostas. 2. Todavia, a oitiva
prévia  do  apenado  somente  é  exigível  na  transferência  definitiva  para  regime  mais  rigoroso.
Precedentes  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça."  (STJ,  HC  201.684/RJ,  Rel.  Ministro  OG
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FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011). (TJPR - 4ª C.Criminal -
HCC - 843306-7 - Jaguariaíva -  Rel.: Naor R. de Macedo Neto - Unânime -  - J. 01.12.2011)

REGRESSÃO DE REGIME

 NECESSIDADE DE GARANTIA DA AMPLA DEFESA 

Recurso  extraordinário.  2.  Execução  criminal.  Progressão  de  regime.  3.  Processo  administrativo
disciplinar para apurar falta grave e determinar a regressão do regime de cumprimento da pena.
Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido.
(STF. RE 398269, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-
035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-07 PP-01527)

CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS.  REGRESSÃO  DE  REGIME.  PRÁTICA  DE  NOVO  CRIME  NO
CURSO DA EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM QUE TENHA SIDO
GARANTIDO O DIREITO DO APENADO À DEFESA TÉCNICA. NULIDADE DO ATO EVIDENCIADA.
ORDEM CONCEDIDA. I. Hipótese na qual o paciente foi apreendido em flagrante pela prática de
novo  delito  patrimonial  enquanto  descontava  pena  em  regime  aberto,  tendo  o  Magistrado  das
Execuções determinado a sua regressão cautelar de regime e determinado a designação de data
para a realização da audiência de justificação, na qual o apenado foi ouvido, porém não lhe garantido
o direito à defesa técnica. II. A Quinta Turma deste Tribunal firmou entendimento, ao interpretar o art.
118, § 2º, da Lei de Execução Penal, no sentido da inexigibilidade de instauração de Procedimento
Administrativo Disciplinar para o reconhecimento de falta grave, contudo, a jurisprudência entende ser
indispensável a realização de audiência de justificação, na qual devem ser observados os princípios
da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade absoluta (Precedente). III. Em que pesem
as dificuldades estruturais da Defensoria Pública estadual, a ausência de defesa durante a audiência
implica em nulidade do ato, sendo irrelevante o fato de o paciente ter reconhecido a prática da falta
disciplinar de natureza grave. IV. Ao Julgador processante compete suspender a realização do ato ao
constatar a ausência do defensor público, devendo designar advogado ad hoc ou, caso não seja
possível, adiar a audiência, enviando ofício à OAB, a fim de esta indique profissional para patrocinar a
defesa do apenado. V. Deve ser cassada a audiência de justificação realizada nos autos da execução
nº 222.2009.7473, em curso da Quinta Vara Criminal de Vitória, determinado a reprodução do ato, na
qual deve ser garantido o direito do ora paciente à defesa técnica, recomendando-se celeridade em
sua realização. VI.  Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ. HC 235.526/ES, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)

HABEAS CORPUS CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO QUE
DETERMINOU  A  REGRESSÃO  DO  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DA  PENA  PARA  O
SEMIABERTO. APONTADA NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE CITAÇÃO E DA AUSÊNCIA
DE  DEFESA  TÉCNICA.  NULIDADES  NÃO  VERIFICADAS.  PROCEDIMENTO  COM  TRÂMITE
REGULAR.  DECISÃO  PROFERIDA  NOS  MOLDES  DO  ART.  118,  §  1º,  DA  LEP.  ORDEM
DENEGADA. (TJPR - 2ª C.Criminal - HCC - 1010932-1 - Foro Regional de São José dos Pinhais da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Lidia Maejima - Unânime -  - J. 14.03.2013)

RECURSO  DE  AGRAVO  -  EXECUÇÃO  PENAL  -  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO  EM
CONCURSO MATERIAL COM O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; DISPARO DE ARMA
DE FOGO; E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (DUAS VEZES) - ART. 157, §2º, I E II, DO CP,
C/C O ART. 12, CAPUT, DA LEI 6.368/76; ART. 10, §1º, III, DA LEI 9.437/97; E ART. 157, §2º, I E II,
DO  CP  (DUAS  VEZES)  -  DECISÃO  QUE  DETERMINOU  A  REGRESSÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DA  PENA  DO  SEMIABERTO  PARA  O  FECHADO  -  TESE  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  DECISÃO  FACE  À  AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO  -  PROCEDÊNCIA  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CARACTERIZADO  PELA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO APENADO PARA A APRESENTAÇÃO DE
DEFESA  TÉCNICA  -  PLEITO  RECURSAL  PELA  MANUTENÇÃO  DO  REGIME  SEMIABERTO
PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO COM A PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. "E mais: embora
o art. 196 da LEP se refira somente à ouvida do sentenciado, constitui entendimento pacífico que a
defesa técnica também é insuprimível,  em virtude dos princípios constitucionais, sempre que haja
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possibilidade de alteração da modalidade do título executivo. Tal participação é indispensável mesmo
nas  hipóteses  em  que  o  próprio  órgão  do  Ministério  Público  impulsionou  o  procedimento,  pois
somente  o  defensor  tem  compromisso  com  a  defesa  e  poderá  postulara  mais,  em  favor  do
condenado."  (GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  GOMES  FILHO,  Antônio  Magalhães;  FERNANDES,
Antonio Scarance. As Nulidades no Processo Penal. 12. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 287/288)."(...) "A
decisão judicial que, em sede de execução penal, determina a regressão do regime de cumprimento
da pena sem garantir ao condenado o exercício do contraditório com regular assistência de defensor,
(...), padece de total nulidade, por absoluta ausência dos requisitos mínimos exigíveis à validade de
qualquer  manifestação  judicial,  quais  sejam  os  relacionados  a  uma  adequada  e  consistente
fundamentação. Além do mais, após o advento da nova ordem constitucional, superou a execução
penal a condição de mera relação jurídica administrativa, evidenciando hoje caráter patentemente
jurisdicional e reclamando por conseguinte sejam propiciados ao condenado todos os mecanismos
assecuratórios da ampla defesa". (RT 796/630-1)." (TJPR - 3ª C.Criminal - RA 507870-0 - Cascavel -
Rel.: Edvino Bochnia - Unânime - J.06.11.2008). (TJPR - 5ª C.Criminal - RA - 942139-4 - Foz do
Iguaçu -  Rel.: Eduardo Fagundes - Unânime -  - J. 31.01.2013)

 NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO -  REGRESSÃO DE REGIME -  COMETIMENTO DE FALTA GRAVE -
AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
DA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. "Recurso de Agravo.  Regressão de regime.
Semi-aberto para fechado. Fuga do sentenciado. Regressão corretamente processada. Réu intimado
para justificar a falta. Não acolhimento. Agravo desprovido. "É passível de sofrer regressão de regime
apenado  que  durante  o  cumprimento  de  pena,  em regime  mais  brando,  deixa  de   retornar  ao
estabelecimento onde cumpria pena. Mormente, quando suspenso o regime mais brando é intimado a
justificar  o  ato  e  o  faz através  de  defensor,  não  sendo  a  justificação  acolhida  pelo  magistrado"
(Agravo nº 0234974-4, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Alçada do PR, Relator: Juíza Maria
José  Teixeira,  Julgado em 31/10/2003).  "Execução Penal  -  Ministério  Público -  Intimação -  Voto
vencido - Em face da função fiscalizadora do Ministério Público, impõe-se a declaração de nulidade
absoluta de toda decisão administrativa ou jurisdicional proferida em processo de execução de pena
sem  prévia   audiência  do  parquet,  independentemente  da  demonstração  de  prejuízo  (...)  (Juiz
Schalcher Ventura). No mesmo sentido Rec. Sent. Est. 165842-8, 1ª C. Crim. Rel. Juiz S. Braga,
04.05.94 (RJTAMG 54-55/539-540). Em virtude de expresso mandamento constitucional, emanado do
inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob
pena de nulidade insanável. (TAPR - Terceira C.Criminal (extinto TA) - RA 249944-9 - Curitiba -  Rel.:
Eduardo Fagundes - Unânime - J. 05.08.2004)

 REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME

HABEAS  CORPUS   PACIENTE  JÁ  CONDENADO  E  CUMPRINDO  PENA  POR  ROUBO
QUALIFICADO EM REGIME SEMIABERTO   COMETIMENTO DE NOVO DELITO, EM TESE, DE
TRÁFICO DE DROGAS  JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE SUSPENDEU CAUTELARMENTE O REGIME
SEMIABERTO   SUSPENSÃO  PROVISÓRIA   INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  -   ORDEM
DENEGADA.  "EXECUÇÃO  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  FALTA  GRAVE.  REGRESSÃO
CAUTELAR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. SEMIABERTO.
I  -  Verificada a prática de falta  grave  pelo  apenado,  consistente  no cometimento de novo crime
doloso,  pode  o  Juízo  da  Execução  determinar  a  regressão  cautelar  de  regime  prisional,
independentemente  de  já  ter  sido  proferida  ou  não  sentença  condenatória  (Precedentes).  II  -
Tratando-se de hipótese em que o apenado se encontrava cumprindo pena no regime aberto, com
trabalho regular, e tendo em vista que a falta grave consistiu na prática de delito de menor potencial
ofensivo, é razoável a regressão cautelar para o regime semi- aberto, sem prejuízo da continuidade
do procedimento. Recurso especial  parcialmente provido" (STJ - REsp 909331/RS - Rel.  Ministro
FELIX FISCHER - QUINTA TURMA - J.: 18/10/2007 - DJ.: 12/11/2007, p. 283) "HABEAS CORPUS -
DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI-
ABERTO  -  RÉU  QUE  CUMPRE  PENA  EM  REGIME  FECHADO  E  COMETE  DUAS  FALTAS
GRAVES  -  SUSPENSÃO  DO  REGIME  SEMI-ABERTO  ATÉ  APURAÇÃO  DAS  FALTAS  PARA
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ANÁLISE  DE  REGRESSÃO  DE  REGIME  -  REGRESSÃO  CAUTELAR  -  POSSIBILIDADE  -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -  ORDEM DENEGADA"  (TJPR -  HC Crime
0551346-0 - Acórdão 25194 - 1ª Câmara Criminal -  Rel.  Juiz Conv.  Luiz Osório Moraes Panza -
Unânime - J.: 19/03/2009). "Embora a lei silencie a esse respeito, entendemos perfeitamente possível
que o juiz determine a regressão cautelar, isto é, suspenda o regime semi- aberto - ou aberto - até
que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações para o descumprimento das condições do
regime. A suspensão cautelar implica determinar o seu recolhimento ao regime fechado, onde, aliás,
já poderá estar, caso tenha sido, por exemplo, autuado em flagrante pela prática de um crime. Se
convincentes os argumentos dados pelo sentenciado, o juiz restabelecerá o regime anterior;  caso
contrário, confirmará a regressão definitiva" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal
e Execução Penal. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2006. p. 975). (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 712530-8 -
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Eduardo Fagundes - Unânime -
- J. 11.11.2010)

 REGRESSÃO DO REGIME ABERTO DIRETAMENTE PARA O FECHADO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR CRIMES
DE ROUBO E HOMICÍDIO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. Nos
termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a transferência do condenado, a título de regressão,
pode ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos. Precedentes. 2. Na hipótese, tendo obtido a
progressão ao regime aberto, o Recorrente cometeu novo homicídio. Após denunciado e ouvido pelo
Juízo das Execuções, foi corretamente decretada a sua regressão do regime aberto ao fechado, não
se  constatando,  pois,  o  apontado  constrangimento  ilegal.  3.  Recurso  desprovido.  (STJ.  RHC
25.981/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 28/03/2011)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO  RÉU CONDENADO A PENA DE 4 ANOS E 4 MESES DE
RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMI-ABERTO  PROGRESSÃO DE REGIME
PARA O ABERTO  COMETIMENTO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NO ENVOLVIMENTO DE
NOVO CRIME DOLOSO  SUSPENSÃO REGIME ABERTO  REVOGAÇÃO E REGRESSÃO PARA O
REGIME FECHADO  POSSIBILIDADE  O ARTIGO 118 DA LEP DETERMINA QUE A REGRESSÃO
SE  DARÁ  A  QUALQUER  UM  DOS  REGIMES  MAIS  RIGOROSOS   APRESENTAÇÃO  DE
JUSTIFICATIVA  ESCRITA   ATENDIMENTO  AO  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA  
OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPUTAÇÃO DE FALTA GRAVE DADA AO
CONDENADO   A  LEI  DE  EXECUÇÃO  NÃO  RESTRINGIU  O  PROCEDIMENTO  À  APENAS  A
FORMA ORAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Nos termos do que estabelece o
art. 118 da Lei de Execução Penal a transferência do condenado, a título de regressão, pode ocorrer
para qualquer dos regimes mais rigorosos. In casu, após receber a progressão para o regime aberto
em sua condenação pelo crime de roubo qualificado, o apenado foi preso em flagrante pela prática do
mesmo crime,  inexistindo  constrangimento  ilegal  em sua  regressão  para  o  regime fechado pela
prática da falta grave, até porque é o único compatível com a custódia cautelar." (HC 84.267/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010) (TJPR - 4ª C.Criminal -
RA 775177-1 -  Foro Central  da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.:  Carvilio  da
Silveira Filho - Unânime - J. 16.06.2011)

 ERRO DE CÁLCULO – REGRESSÃO DESARRAZOADA

PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO DE PENAS IMPOSTAS PELA JUSTIÇA
FEDERAL  PELA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  DE  IMPOSTOS  E  PECULATO.
CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  ESTABELECIMENTO  CARCERÁRIO  ESTADUAL.  PENAS
UNIFICADOS EM UM TOTAL DE 6 ANOS, 2 MESES E 25 DIAS. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PROGRESSÃO  DE  REGIME  SEMI-ABERTO  PARA  ABERTO.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO  CUMPRIMENTO  DO  PERÍODO  NECESSÁRIO  PARA
PROGRESSÃO DO REGIME. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME 05 DIAS ANTES DE
COMPLETADO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO PARA O SEMI-  ABERTO. CONDENADA QUE
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CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DESARRAZOADA SE MOSTRA
A REGRESSÃO NESSAS  ALTURAS.  RECURSO DESPROVIDO.  (TJPR -  2ª  C.Criminal  -  RA  -
744365-8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Valter Ressel -
Unânime -  - J. 23.08.2012)

REMIÇÃO DE PENA

 PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA

HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO PENAL.  DIAS  REMIDOS.  PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
PREVISÃO  LEGAL.  ART.  128  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  PENAL.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  Em
inúmeras oportunidades esta Corte afirmou a necessidade de que o art. 126 da Lei de Execução
Penal fosse interpretado de forma mais favorável ao condenado, permitindo que os dias trabalhados
tivessem caráter de pena cumprida, o que refletiria positivamente no cálculo de benefícios no curso
da execução penal.  2.  Contudo, a  Lei  nº  12.433/2011,  que alterou alguns dispositivos  da Lei  de
Execução Penal, passou a estabelecer, expressamente, que os dias remidos pelo apenado, seja com
o trabalho ou com o estudo, deverão ser computados como pena efetivamente cumprida (art. 128 da
LEP).  3.  Habeas  Corpus  concedido  para  determinar  que  os  dias  remidos  pela  paciente  sejam
computados como pena efetivamente cumprida. (HC 206.782/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 20/10/2011)

 AQUÉM DA JORNADA

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.  REMIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 33 E 126 DA
LEP.  CÔMPUTO.  JORNADA DE TRABALHO.  1.  A  contagem do  tempo para  fim  de  remição  é
realizada à razão de um dia de pena por três de trabalho, sendo que a jornada laboral realizada não
pode ser inferior a seis, nem superior a oito horas, nos termos do art. 33 da Lei de Execução Penal.
Contudo, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, deve-se computar cada 6
(seis) horas efetivas de atividade laboral como um dia de trabalho. 2. Recurso conhecido e provido.
(STJ. REsp 836952/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJ
07/02/2008, p. 1)

 ALÉM DA JORNADA

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  REMIÇÃO  DA  PENA  PELO  TRABALHO.  JORNADA
NORMAL. HORAS EXTRAS. DIVISOR DIFERENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do
art. 33 da Lei de Execução Penal, a jornada normal de trabalho do sentenciado pode variar entre 6
(seis)  e  8  (oito)  horas  diárias,  o  que  permite  concluir  que  o  legislador  deixou  a  critério  do  juiz
estabelecer,  dentro  desses  expressos  limites,  a  duração  diária  da  jornada  laboral,  conforme  as
peculiaridades do trabalho a ser desenvolvido pelo condenado, tendo em vista ser razoável admitir
que  quanto  maior  a  exigência  de  esforço,  dispêndio  de  energia  e  dedicação  na  realização  de
determinadas tarefas pelo sentenciado, menor deve ser a duração da respectiva jornada de trabalho.
2. Esse critério deve nortear a adoção de divisor menor para o cômputo dos dias remidos decorrentes
de horas extras realizadas além da jornada normal de 8 (oito) horas diárias, uma vez que as horas
extraordinárias trabalhadas exigem mais esforço do apenado, independentemente  do tipo de serviço
por  ele  executado.  3.  Ademais,  não  há  como  negar,  também,  que,  em  tese,  quanto  maior  o
envolvimento do sentenciado com o trabalho, mais rápida será a sua reintegração social, que é o
objetivo maior da pena aplicada, do qual o Juízo da Execução não deve descuidar, justificando o
diferencial no que toca às horas extras realizadas pelo paciente, em consonância com os fins a que
se  propõe  o  referido  instituto.  4.  Ordem concedida   para  considerar  cada  6  (seis)  horas  extras
realizadas além da jornada normal de 8 (oito) horas diárias como um dia de trabalho para fins de
remição. (STJ. HC 39540/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
26/04/2005, DJ 01/07/2005, p. 577)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DA  PENA.  REMIÇÃO  PELO
TRABALHO. JORNADA DIÁRIA SUPERIOR À PREVISTA EM LEI. HORAS EXTRAS. 1. O recorrido
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trabalhou, de fato, prestando um serviço essencial à estrutura do estabelecimento prisional, laborando
além da  carga  horária  prevista  em lei,  fazendo-se  necessário  que  se  lhe  conceda  a  pretendida
remição de pena, até por tratar-se de direito subjetivo público.  2. Se o condenado desempenhar
atividade laboral fora do limite máximo da jornada de trabalho (8 horas diárias), o período excedente
deverá ser computado para fins de remição de pena, considerando-se cada 6 (seis) horas extras
realizadas como 1 (um) dia de trabalho. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STJ.
REsp 1064934/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2009, DJe
22/02/2010)

 ACIDENTE 

REMIÇÃO  -  ACIDENTE  -  PROVA  INCIDIÁRIA.  Estabelecendo  a  lei  7210/84  que  o  preso
impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição,
deve ser entendido que o dispositivo legal se refere apenas ao acidente decorrente do trabalho por
ele realizado no curso do processo de execução. Todavia, mesmo demonstrado que o agravante
possui histórico de hérnia de disco, tal circunstância, por si só, não impede a conclusão de que a sua
situação  possa  ter  sido  piorada  ou até  mesmo ter  sido  novamente  desencadeada em razão  do
trabalho efetuado. No caso presente há indicios de que a doença foi desencadeada em razão do
trabalho realizado, sendo merecedor do beneficio no período em que esteve impedido de trabalhar,
até porque, como se vê da planilha anexada aos autos,  logo após obter alta hospitalar voltou a
labutar, tudo a demonstrar o seu escopo de trabalhar durante o cumprimento da pena imposta. (TJRJ.
AGRAVO DE EXECUCAO PENAL 0035066-03.2004.8.19.0000 (2004.076.00156).  DES. MARCUS
BASILIO - Julgamento: 13/12/2005 - TERCEIRA CAMARA CRIMINAL)

EXECUÇÃO  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  REMIÇÃO.  DIREITO.  ACIDENTE  IN  ITINERE.
EQUIPARAÇÃO AO ACIDENTE A QUE SE REFERE O ART. 126, § 2º DA LEP. LEI Nº 8.213/91.
APLICAÇÃO. I - A remissão, a teor do disposto no art. 126, § 2º da LEP, pode ser concedida ao
preso, mesmo que este não trabalhe, desde que impossibilitado de fazê-lo em razão de acidente. II -
O acidente in itinere, aquele classificado como sendo o ocorrido no deslocamento para o local de
trabalho,  autoriza  a  concessão  da  remição.  Recurso  desprovido.  (STJ.  REsp  783.247/RS,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 395)

SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS

 RECLUSÃO E DETENÇÃO

HABEAS CORPUS.  REGIME PRISIONAL.  UNIFICAÇÃO DAS PENAS.  ART.  111 DA LEP.  RÉU
APENADO  COM  PENA  DE  RECLUSÃO  E  DE  DETENÇÃO.  SOMATÓRIO  DE  AMBAS  AS
REPRIMENDAS  PARA  FIXAÇÃO  DO  REGIME  SEMI-ABERTO.  POSSIBILIDADE.  ORDEM
DENEGADA. 1. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito
de  fixação  da  pena,  porquanto  constituem reprimendas  de  mesma espécie,  penas privativas  de
liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei 7.210/84. 2. Constatado que o paciente foi condenado à
pena total superior a 4 anos, cabe a fixação do regime inicial semi-aberto (art. 33, § 2º, b, do Código
Penal). 3. Ordem denegada. (STJ. HC 79380/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008)

 ESTABELECIMENTO  DE  NOVO  REGIME  –  PENA SUPERIOR  A  OITO  ANOS  –  REGIME
FECHADO

APELAÇÃO CRIME  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06)  PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DE MANEIRA
ISOLADA  PARA  CADA  CRIME   NÃO  CONHECIMENTO   COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO   PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA
PENA REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO   CABÍVEL  POR SER DETERMINAÇÃO LEGAL  
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO MATERIAL  
SOMA QUE  ULTRAPASSA  OITO  ANOS  DE RECLUSÃO   REGIME  INICIAL  FECHADO COMO
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DECORRÊNCIA  DE  DETERMINAÇÃO  LEGAL   RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,
NESTA PARTE, DAR PROVIMENTO. 1. O pedido de reavaliação da detração das penas versa sobre
matéria que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução. 2. Uma vez somadas as penas em função
do concurso material de crimes, resultando reprimenda superior a 08 (oito) anos, deve ser fixado o
regime fechado para inicial cumprimento da sanção. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC 830087-2 - Cruzeiro
do Oeste -  Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - J. 23.02.2012)

 REINCIDÊNCIA – PENA SOMADA INFERIOR A OITO ANOS – REGIME FECHADO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS.  REGIME  FECHADO.  CABIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
REINCIDÊNCIA.  PROGRESSÃO  POR  SALTO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento
ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a
pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, dada a interpretação conjunta dos arts.
59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal. Com mais razão, é possível estabelecer o regime fechado após
unificadas as condenações, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais, ainda que cada uma
delas seja inferior a quatro anos. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que devem ser
respeitados os períodos cumpridos em cada regime prisional. Nem mesmo o fato de o apenado ter
cumprido tempo suficiente para os dois estágios no regime fechado autoriza a progressão direta para
o aberto. 3. Ordem denegada. (STJ. HC 191835/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 12/04/2011, DJe 04/05/2011)

HABEAS  CORPUS   UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS   PLEITO  PELA  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL  PARA  O  SEMIABERTO   IMPOSSIBILIDADE   RÉU  REINCIDENTE   SEIS
CONDENAÇÕES CRIMINAIS  MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO  ORDEM DENEGADA. 1. Na
unificação das penas, o regime prisional deve ser estabelecido com base no resultado da somatória 
art. 111 da LEP, considerando, ainda, os parâmetros estabelecidos no art. 33 do CP. 2. "Observando-
se o disposto no art. 33, § 2.º, b, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, mantém-se o regime fechado
para inicial cumprimento da reprimenda, pois, embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao
réu e o quantum da pena imposta permita a fixação de regime prisional mais brando, o Paciente é
reincidente." (HC 147816 / RJ  Rel. Ministra Laurita Vaz  T5  j. 20/09/2011  DJe 03/10/2011) 3. Não
obstante a somatória das reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos, as circunstâncias do caso impõem
a fixação do regime fechado, considerando, mormente, que se tratam de 06 (seis) delitos e, ainda,
resta caracterizada a reincidência específica. (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC 756791-9 - Umuarama -
Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - J. 20.10.2011)

Habeas  Corpus.  Execução  penal.  Impetração  buscando  a  substituição  do  regime  fechado  pelo
semiaberto para cumprimento de penas unificadas com base no artigo 111, parágrafo único, da LEP.
Não impede a utilização do writ a previsão legal do recurso de agravo (LEP, art. 197). Matéria que
não demanda análise de outras provas além da pré-constituída. Questão de direito. Cabimento do
habeas  corpus.  Instrumento  de  maior  agilidade  para  sanar  violação  à  liberdade  individual.
Conhecimento. Habeas Corpus. Execução penal. Unificação de penas (art. 111, parágrafo único, da
LEP). A fixação do regime prisional adequado ao total da pena privativa de liberdade, decorrente das
várias  condenações  acumuladas,  depende  exclusivamente  da  soma  das  reprimendas.  A
consideração  da  reincidência  ou  de  faltas  disciplinares  para  fixação  do  regime  fechado  em
substituição ao semiaberto, em sede de execução de pena inferior a 8 anos, constitui violação do
princípio da legalidade. Ausência de previsão expressa. Criação, pelo Juiz das Execuções, de critério
que piora a situação do condenado. Inadmissibilidade. Constrangimento ilegal configurado. Ordem
concedida para estabelecer o regime intermediário. (TJSP. 16ª Câmara de Direito Criminal. HC nº
990.08.185819-3. Relator(a): Otávio de Almeida Toledo. Comarca: Sorocaba. Data do julgamento:
17/03/2009.
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 NOVA CONDENAÇÃO - RESTRITIVA DE DIREITOS

RECURSO DE AGRAVO Nº. 706.769-2 VARA CRIMINAL E ANEXOS DRECURSO DE AGRAVO.
SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA  CONDENAÇÃO.  UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS.  LEGALIDADE.
ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Conforme  orientação
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade poderá ocorrer se, durante a execução da reprimenda, em razão de nova condenação,
tornar-se incompatível seu cumprimento na forma anteriormente determinada. 2. Na unificação das
reprimendas  é  indiferente  que  o  novo  crime  tenha  sido  cometido  antes  ou  depois  do  início  do
cumprimento da pena. Afinal, com a superveniência de nova condenação definitiva, o prazo para a
concessão dos benefícios passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser
cumpridas. (TJPR - 1ª C.Criminal - RA 706769-2 - Cruzeiro do Oeste -  Rel.: Macedo Pacheco -
Unânime - J. 03.03.2011) 

EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE UNIFICAÇÃO
DE  PENAS  PLEITEADO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CRIMES  DE  ROUBO,  FURTO  E
RECEPTAÇÃO.  CONDENAÇÃO  SUPERVENIENTE,  COM  PENA  CORPORAL  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SER  CONCILIADA  COM  O  CUMPRIMENTO  DE  PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. UNIFICAÇÃO DE PENA QUE SE IMPÕE, MEDIANTE A FIXAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL ADEQUADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO CP E DO ART. 181, § 1º,
"e", DA LEP. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. I- A conversão da pena restritiva de direito pela privativa de liberdade, em face
de superveniente condenação a pena privativa de liberdade, não ofende a coisa julgada, pois o que
se faz é tão-somente converter,  em virtude da incompatibilidade do cumprimento simultâneo das
penas (art. 44 § 5º, do CP), o benefício da pena restritiva de direitos pela pena privativa de liberdade,
frise-se, aplicada na sentença coberta pela coisa julgada. II - Deve-se converter a pena restritiva de
direitos  em privativa  de  liberdade  nos  casos  de  superveniente  condenação  a  pena  privativa  de
liberdade em regime semi-aberto (como no caso) ou fechado, vez que não há como executar as duas
penas de modo simultâneo (art. 44, § 5º, do CP). Por outro lado, não ocorrerá a conversão no caso
de  a  nova  condenação  a  pena  privativa  de  liberdade  a  ser  cumprida  em  regime  aberto  (aqui
abrangendo outras penas substitutivas de direitos) ou no caso de suspensão condicional da pena, vez
que estas são compatíveis com o cumprimento da pena restritiva de direitos. (TJPR - 3ª C.Criminal -
RA  647862-2  -  Foz  do  Iguaçu  -  Rel.:  Sonia  Regina  de  Castro  -  Unânime  -  J.  30.09.2010)
(Destacamos.)

 CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – NOVA DATA-BASE

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.  ALTERAÇÃO  DA  DATA-BASE  PARA  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso
da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime
tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da
nova condenação é o termo inicial  de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser
calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III - Habeas corpus denegado.
(STF.  HC  101023,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em
09/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-03 PP-00834) 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE
PENAS.  ALTERAÇÃO  DA  DATA-BASE  PARA  A  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS  FUTUROS.
TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.  1.  Consoante  orientação  sedimentada  desta  Corte  Superior,  "sobrevindo  nova
condenação ao apenado no curso da execução da pena - seja por crime anterior ou posterior -,
interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do benefício da progressão de regime, que
deverá ser novamente calculado com base na soma das penas restantes a serem cumpridas" (HC
95.669/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 18.8.2008). 2. O marco inicial da contagem do novo
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prazo aquisitivo do direito a eventuais benefícios executórios é o trânsito em julgado da superveniente
sentença condenatória do apenado. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ordem concedida em parte,
apenas para fixar a data do trânsito em julgado da nova sentença condenatória do paciente como
marco interruptivo para a concessão de futuros benefícios da execução penal. (STJ. HC 209.528/MG,
Rel.  Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),  SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011) 

RECURSO  DE  AGRAVO.  PEDIDO  DE  PROGRESSÃO  DE  REGIME  DO  FECHADO  PARA  O
SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO.
NÃO  ACOLHIMENTO  DO  PEDIDO.  RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  "(...)  HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS.  ALTERAÇÃO  DO  PRAZO  PARA  OBTENÇÃO  DOS  BENEFÍCIOS  DA  EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ORDEM  DENEGADA.  1.  Na  unificação  das
reprimendas  é  indiferente  que  o  novo  crime  tenha  sido  cometido  antes  ou  depois  do  início  do
cumprimento da pena. Afinal, com a superveniência de nova condenação definitiva, o prazo para a
concessão dos benefícios passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser
cumpridas. 2. Quando a nova condenação possibilita ao apenado permanecer no regime prisional em
que se encontra, como no caso, para obtenção do requisito objetivo para a progressão de regime,
deverá o condenado cumprir 1/6 (um sexto) da soma do restante da pena em cumprimento com a
nova  sanção  que  lhe  foi  imposta,  que  será  calculado  a  partir  do  trânsito  em  julgado  da  nova
condenação. Precedentes dos Tribunais Superiores (...)". Recurso de Agravo 925146-5 (STJ., HC. nº
133290 /  RS.,  5ª  Turma,  Rel.  Min.ª  Laurita  Vaz,  j.  em 01/09/2009).  (TJPR -  5ª  C.Criminal  -  RA
925146-5 -  Foro Central  da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.:  Maria  José de
Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - J. 12.07.2012)

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da
ilustrada maioria, em relação a qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de
superior. Convicção pessoal colocada em segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionario.
SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do artigo 81 do Código
Penal revela automaticidade no que dispõe que se considera prorrogado o prazo da suspensão, até o
julgamento definitivo, quando o beneficiario esta sendo processado por outro crime ou contravenção.
A regra relativa a extinção da pena privativa de liberdade prevista no artigo 82 pressupoe expiração
do prazo e esta não coabita o mesmo teto da prorrogação automática de que cuida o referido § 2º.
(STF. HC 72147, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/1996,
DJ 24-05-1996 PP-17413 EMENT VOL-01829-01 PP-00137)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMETIMENTO
DE CRIME APÓS FINDO O PERÍODO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA
PUNIBILIDADE.  PRORROGAÇÃO  AUTOMÁTICA  DO  PERÍODO  DE  PROVA.  REVOGAÇÃO
OBRIGATÓRIA.  PRECEDENTES.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Inexiste  constrangimento  ilegal  quanto  à  revogação  do  benefício  da  suspensão
condicional da pena em razão de condenação pelo cometimento de outro crime durante o período de
prova, desde que não tenha sido extinta a punibilidade do agente mediante sentença transitada em
julgado, nos termos do inciso I do art. 81 do Código Penal. 2. Esta Corte tem firmado o entendimento
no  sentido  de  que  o  período  de  prova  do  sursis  fica  automaticamente  prorrogado  quando  o
beneficiário  está  sendo  processado  por  outro  crime  ou  contravenção,  bem  como  que  a
superveniência de sentença condenatória irrecorrível é caso de revogação obrigatória do benefício,
mesmo quando ultrapassado o período de prova. 3. Ordem denegada. (STJ. HC 175.758/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011)

136



SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA

Habeas corpus. Processual penal. Suspensão condicional do processo. Descumprimento de algumas
condições durante o período de prova. Revogação obrigatória mesmo depois de encerrado o período.
Precedentes. 1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta
Suprema Corte no sentido de que a suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo
após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do
benefício” (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/5/07). 2.
Habeas  corpus  denegado.  (STF  -  HC:  104345  MG  ,  Relator:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Data  de
Julgamento: 24/08/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 05-11-2010 PUBLIC
08-11-2010 EMENT VOL-02426-01 PP-00182)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REVOGAÇÃO  APÓS  O  TÉRMINO  DO  PERÍODO  DE  PROVA.  POSSIBILIDADE.  NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. 1.  O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos
termos dos §§ 3º e 4º do art. 89 da Lei nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo deve ser
revogada se o réu vier a ser processado por outro crime, no curso do prazo, ou descumprir qualquer
outra  condição imposta.  2.  Com efeito,  o término do período de prova sem revogação do sursis
processual não enseja, automaticamente, a decretação da extinção da punibilidade, que somente tem
lugar  após  certificado  que  o  acusado  cumpriu  as  obrigações  estabelecidas  e  não  veio  a  ser
denunciado por novo delito durante a fase probatória. 3. No caso, o Ministério Público, expirado o
período de prova, requereu a juntada de certidões de antecedentes criminais da agravada. O Juízo de
primeiro grau, contudo, sem analisar a promoção do Parquet, declarou extinta a punibilidade sob o
fundamento de que, cumprida as condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional e
decorrido o período de prova sem a sua revogação, mostra-se irrelevante a apuração de eventual
prática de novo delito. 4. Assim, mostra-se correto o acórdão impugnado que cassou a decisão de
primeiro grau, impondo, antes de ser extinta a punibilidade, a obtenção de certidões de antecedentes
criminais da acusada referentes ao período de usufruto do sursis  processual.  5.  Não trazendo a
agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a
decisão agravada na íntegra, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1217051 RN 2010/0198458-8, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 24/04/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2012)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTIGO 129, §
6º, DO CÓDIGO PENAL). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÃO  FACULTATIVA.  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  APÓS  O  PERÍODO  DE  PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O benefício da suspensão condicional do
processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da
revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF. 2. Do teor
dos §§ 3º e 4º da Lei 9.099/1995, verifica-se que há duas situações em que a revogação do sursis
processual é obrigatória (beneficiário processado por outro crime no decorrer do período de prova e
não reparação do dano sem motivo justificado), e duas em que é facultativa (acusado processado por
contravenção penal no curso do prazo e descumprimento de qualquer outra condição estabelecida).
3.  No caso dos autos,  o paciente teve o benefício revogado por ter descumprido a condição de
comparecer pessoal e mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, circunstância
que constitui  causa de revogação facultativa  do benefício.  4.  No entanto,  para que a revogação
facultativa da suspensão condicional do processo se mostre legítima, é necessário que o magistrado
possibilite  ao  beneficiário  manifestar-se  sobre  o  descumprimento  das  condições  que  lhe  foram
impostas, uma vez que pode apresentar justo motivo para tanto. Doutrina. Jurisprudência. 5. Não
tendo o recorrente sido previamente ouvido sobre o descumprimento de uma das condições que lhe
foram cominadas,  revela-se ilegal  a decisão que automaticamente revogou o benefício do sursis
processual.  6.  Recurso  provido  para  anular  a  decisão  que  revogou  a suspensão condicional  do
processo, determinando-se a prévia intimação do paciente a fim de que possa se manifestar acerca
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dos motivos que deram causa ao descumprimento da condição imposta. (STJ. RHC 36361/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013)

 REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA

CRIMINAL.  HC.  CRIME  AMBIENTAL.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA
DO BENEFÍCIO. DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PROFERIMENTO
APÓS O PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM
DENEGADA. Hipótese na qual se requer a cassação do acórdão recorrido e o restabelecimento da
decisão do Juízo singular que julgou extinta a punibilidade do paciente, sustentando que o período de
prova  da  suspensão  condicional  do  processo  transcorreu  sem  incidentes,  sendo  que  o
descumprimento das condições impostas pelo Juízo somente foi noticiado após o término do prazo de
02 anos. A suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova,
o  réu  descumpre  as  condições  estabelecidas  pelo  Juízo  quando  da  concessão  do  benefício.
Evidenciado que o descumprimento das condições fixadas pelo  Juízo  ocorreu durante o período
probatório,  verifica-se  que  a  suspensão  condicional  do  processo  foi,  no  momento  da  notícia  do
descumprimento,  automaticamente  revogada.  Sendo  a  decisão  revogatória  do  sursis  meramente
declaratória, não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de
prova. Precedentes. Ordem denegada. (STJ. HC 206.032/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
PACIENTE PROCESSADO POR OUTRO CRIME. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
FATOS ANTERIORES AO PERÍODO DA SUSPENSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância
das condições legais ou judiciais impostas ao beneficiado pela suspensão condicional do processo
constitui fato extintivo do direito à declaração de extinção da punibilidade baseada no término do
período de prova. 2. A revogação do benefício independe de declaração expressa no curso do prazo
de suspensão, bastando, para que seja implementada, a ocorrência de fato impeditivo da extinção da
punibilidade naquele período. 3. Tratando-se de benefício de índole processual, mostra-se irrelevante
que os fatos apurados no novo processo instaurado sejam anteriores ao período da suspensão, uma
vez que, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei 9.099/95, "A suspensão será revogada se, no curso do
prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime". 4. No caso, durante o período de prova
do  sursis  processual,  o  paciente  foi  denunciado  por  outro  crime,  razão  pela  qual  se  justifica  a
revogação  do  benefício.  5.  Ordem  denegada.  (STJ.  HC  62.401/ES,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 23.06.2008 p. 1)

TRABALHO

 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO PARA FINS DE REMIÇÃO

AGRAVO  EM EXECUÇÃO  PENAL.  APENADO  CUMPRINDO  PENA  EM REGIME  FECHADO  E
EXERCENDO  ATIVIDADE  LABORAL  DENTRO  DO  CÁRCERE.  PEDIDO  DE  EXPEDIÇÃO  DE
OFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA ESCLARECER SOBRE O
GOZO  OU  NÃO  DO  REPOUSO  SEMANAL  PARA  FINS  DE  REMIÇÃO.  INDEFERIDO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Agravante que não traz à colação qualquer elemento de prova dos
indícios de irregularidades na feitura dos atestados de efetivo trabalho a confortar sua alegação e a
justificar a reforma da decisão agravada, não prosperando, por isso, a pretensão recursal. AGRAVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70060782919, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/10/2014)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE REPOUSO SEMANAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  PRELIMINAR DE NULIDADE.  1.  Não  há  qualquer  nulidade  na  decisão  ora
atacada, até porque, em recurso de agravo em execução, há juízo de retratação, momento em que o
magistrado, caso convencido dos argumentos exarados nas razões de recurso, poderá modificar a
decisão.  Dessa  forma,  não  se  verifica  qualquer  prejuízo  à  defesa  e  resta  suprida  eventual

138



irregularidade. 2. O labor do apenado não possui a mesma natureza daquele exercido pelo homem
livre. Com efeito, o trabalho do preso vem regulado pela Lei de Execuções Penais, que em seu art.
28,  §2º,  categoricamente  afasta  a  aplicação  das  regras  previstas  na  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho e,  portanto,  não tem o apenado direito  ao reconhecimento  dos  dias  de folga como se
efetivamente  trabalhados  fossem,  para  fins  de  remição.  PRELIMINAR  REJEITADA.  AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo Nº 70058054099, Segunda Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 24/04/2014)

TRABALHO EXTERNO

 CONCESSÃO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO

PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO  PARA  O  REGIME  SEMI-
ABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA DESTINADA A ESTUDO. TRABALHO EXTERNO. AUTORIZAÇÃO
AO  DIRETOR  DA  COLÔNIA  PENAL  AGRÍCOLA  PARA  DEFERI-LAS.  ATRIBUIÇÃO
EXCLUSIVAMENTE JURISDICIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I  - "As saídas temporárias,
restritas aos condenados que se encontrem cumprindo a pena em regime semiaberto, consistem na
permissão para visitar a família sem vigilância direta, freqüentar cursos funcionando na Comarca da
execução  ou  participação  em atividades  que  concorram para  a  'harmônica  integração  social  do
condenado  e  internado'"  (STF,  DJU  9-3-1992,  p.  2.591,  'apud'.  MIRABETE.  J.F.  Código  penal
interpretado. 5 ed. São Paulo : Atlas, p. 351).  II - "(...) Impossibilidade de delegar ao Administrador do
Presídio função exclusiva do magistrado da execução, porquanto, além de violar legislação federal,
limita a atuação fiscalizadora do Parquet(...)" (STJ - REsp 492.840 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz
-30.06.03).  (TJPR -  3ª  C.Criminal  -  RA  432790-4  -  Foz  do  Iguaçu  -  Rel.:  Rogério  Kanayama -
Unânime - J. 28.02.2008)

 IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  E  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.
REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
VIGILÂNCIA  E  FISCALIZAÇÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  CUMPRIMENTO  DE  1/6  DA  PENA.
DESNECESSIDADE.  ORDEM  DENEGADA.  1.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou o entendimento de que é desnecessário o cumprimento mínimo da pena, de 1/6, para a
concessão  do  benefício  do  trabalho  externo  ao  condenado  a  cumprir  a  reprimenda  no  regime
semiaberto,  desde  que  satisfeitos  os  demais  requisitos  necessários,  de natureza  subjetiva.  2.  O
trabalho externo, no regime fechado e semiaberto, é admitido em obras públicas ou particulares,
desde que regido por regras de direito público (art. 35 do CP). 3. O trabalho externo em empresa
privada afasta o regime público do benefício, de modo que impossibilita um mínimo de vigilância,
inerente ao regime prisional fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o
Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar, por ser atividade externa.
Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. (STJ. HC 98.849/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/06/2009)

 DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – REGIME INICIAL SEMIABERTO

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  REGIME  INICIAL  SEMIABERTO.  BENEFÍCIO  DO
TRABALHO  EXTERNO  CONCEDIDO  PELO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES  E  CASSADO  PELO
TRIBUNAL  A  QUO.  DIREITO  DO  CONDENADO  INDEPENDENTEMENTE  DE  CUMPRIMENTO
MÍNIMO DA PENA, DESDE QUE PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Admite-se a concessão do trabalho externo ao condenado em regime semiaberto,
independentemente do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, desde que verificadas condições
pessoais  favoráveis  pelo  Juízo  das  Execuções  Penais.  Precedentes.  2.  Ordem  concedida,  para
permitir o trabalho externo do Paciente, nos moldes determinados pelo Juiz de primeiro grau. (STJ.
HC  251.107/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  12/03/2013,  DJe
19/03/2013)
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RECURSO  ORDINÁRIO  CONSTITUCIONAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.
IMPETRAÇÃO  DE  PRÉVIO  WRIT  QUE  NÃO  FOI  CONHECIDA  NA  PARTE  REFERENTE  AO
PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. VIA CONSIDERADA IMPRÓPRIA. CONDENADO EM REGIME
INICIAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  1.  Este  Superior  Tribunal  de
Justiça tem firme jurisprudência no sentido da ilegalidade de se exigir o cumprimento de 1/6 da pena
em regime inicial semiaberto para permitir o trabalho externo aos apenados. Ressalvado o ponto de
vista  desta  Relatora.  2.  Recurso  não  conhecido,  tendo  em vista  que  o  Tribunal  de  origem não
apreciou  a  matéria,  sob  pena  de  indevida  supressão  de  instância.  Ordem concedida,  de  ofício,
apenas para afastar a exigência de cumprimento de 1/6 da pena para concessão do trabalho externo,
devendo os demais requisitos ser reexaminados pelo Juízo das Execuções. (STJ. RHC 31.555/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe
13/12/2012)

TRANSAÇÃO PENAL

 DESCUMPRIMENTO 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA  CRIMINAL.  JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS. TRANSAÇÃO PENAL. ART. 76 DA LEI Nº 9.099/95. CONDIÇÕES NÃO
CUMPRIDAS.  PROPOSITURA  DE  AÇÃO  PENAL.  POSSIBILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta nossa Corte, que me parece juridicamente
correta, o descumprimento da transação a que alude o art. 76 da Lei nº 9.099/95 gera a submissão do
processo ao seu estado anterior, oportunizando-se ao Ministério Público a propositura da ação penal
e ao Juízo o recebimento da peça acusatória. Precedente: RE 602.072-RG, da relatoria do ministro
Cezar Peluso. 2. Agravo regimental desprovido. (STF. RE 581201 AgR, Relator(a):   Min. AYRES
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010
EMENT VOL-02418-07 PP-01458) 

AÇÃO PENAL. Juizados Especiais Criminais. Transação penal. Art. 76 da Lei nº 9.099/95. Condições
não cumpridas. Propositura de ação penal.  Possibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão
geral reconhecida. Recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Não fere
os preceitos constitucionais a propositura de ação penal em decorrência do não cumprimento das
condições estabelecidas em transação penal.  (STF. RE 602072 QO-RG, Relator(a):  Min.  CEZAR
PELUSO, julgado em 19/11/2009, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-
02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277, 2010, p. 33-36 ) 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRANSAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - CONVERSÃO DA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO -
OCORRÊNCIA  -  TRANSAÇÃO  PENAL  QUE  NÃO  INTERROMPE  NEM  SUSPENDE  O  PRAZO
PRESCRICIONAL  -  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  Não  há  previsão  legal  específica  para
conversão  da  pena restritiva  de  direito  em privativa  de  liberdade.  Entretanto,  no  presente  caso,
ocorreu a prescrição, uma vez que entre a data do fato (11/08/2005) até o presente momento já
decorreu o prazo previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal. Salienta-se que a transação penal
não  suspende  nem  interrompe  o  prazo  prescrional.  Recurso  prejudicado.  Reconhecimento  da
prescrição de ofício.  DECISÃO: Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de
votos,  CONHECER E JULGAR PREJUDICADO o  presente  recurso,  nos  exatos  termos do  voto,
RECONHECENDO  DE  OFÍCIO  a  ocorrência  da  prescrição,  julgando  extinta  a  punibilidade  do
agravado  Isaias  Goze  Gomes.  (TJPR  -  TURMA  RECURSAL  ÚNICA  -  20070006322-6  -  Assis
Chateaubriand - J. 24.08.2007)

 AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA  CRIME  CONTRA  A  HONRA.  PARLAMENTAR.  OFENSAS  IRROGADAS  QUE  NÃO
GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA
REGRA DO ART. 53 DA CF. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO
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EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SÚMULA 714 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ATO QUE DISPENSA
MAIORES FORMALIDADES. TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
CONCEDER O  BENEFÍCIO SEM A  PROPOSTA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL.  FORO POR
PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO  QUE  ABRANGE  TAMBÉM  A  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL.
NULIDADE DE DEPOIMENTOS COLHIDOS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.  INQUÉRITO
PARA APURAR CRIME IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL. SUPERVISÃO QUE COMPETE AO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  DENÚNCIA  QUE,  MESMO  EXCLUÍDAS  AS  PROVAS
PRODUZIDAS  POR  AUTORIDADE  INCOMPETENTE,  ESTÁ  LASTREADA  EM  INDÍCIOS  DE
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES PARA SEU RECEBIMENTO. 1. A inviolabilidade dos
Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição
da República, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com
o exercício do mandato. 2. O Ministério Público tem legitimidade ativa concorrente para propor ação
penal  pública  condicionada  à  representação  quando  o  crime  contra  a  honra  é  praticado  contra
funcionário público em razão de suas funções. Nessa hipótese, para que se reconheça a legitimação
do Ministério  Público  exige-se  contemporaneidade entre  as  ofensas  irrogadas  e  o  exercício  das
funções, mas não contemporaneidade entre o exercício do cargo e a propositura da ação penal. 3. A
representação,  nos  crimes  de  ação  penal  pública  condicionada,  é  ato  que  dispensa  maiores
formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade
para  representá-la,  no sentido de ver  apurados os  fatos acoimados de  criminosos.  4.  É firme a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de o Poder Judiciário
conceder os benefícios previstos no art. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95 sem que o titular da ação penal
tenha oferecido a proposta. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar
e  julgar  parlamentar  federal  alcança  a  supervisão  de  investigação  criminal.  Atos  investigatórios
praticados sem a supervisão do STF são nulos. 6. Denúncia que descreve fato típico e que está
lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que desconsiderados os colhidos
por  autoridade  incompetente.  7.  Denúncia  recebida.  (Inq  3438,  Relator(a):  Min.  ROSA WEBER,
Primeira  Turma,  julgado em 11/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015
PUBLIC 10-02-2015)

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ART. 121, C.C. ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. TRANSAÇÃO
PENAL.  NÃO  OFERECIMENTO.  MOTIVAÇÃO  VÁLIDA.  AUSÊNCIA.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio
ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu,
foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, desclassificado o crime para outro
que se amolde aos requisitos previstos no art. 76 e 89 da Lei n.º 9.099/1995, é cabível a formulação
de proposta de transação penal e suspensão condicional do processo (Precedentes). Na espécie,
tem-se por inadequada a motivação do Ministério Público Estadual deixar de oferecer a transação
penal,  em  razão  apenas  do  fenômeno  da  desclassificação.  3.  Ordem não  conhecida,  expedido
habeas  corpus  de  ofício  para  suspender  os  efeitos  da  sentença  condenatória  nos  autos  n.°
052.09.004716-0 (1.ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/SP), determinando-se a remessa dos autos
ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para que se manifeste fundamentadamente
sobre o oferecimento da transação penal, em observância analógica ao art.28 do Código de Processo
Penal; na hipótese de insistência na negativa de proposta do benefício, devidamente fundamentada,
ou  se  o  paciente  eventualmente  a  recusar,  deve  ser  restabelecido  o  trânsito  em  julgado.  (HC
203.278/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
07/05/2013, DJe 14/05/2013)

 PROPOSTA EM AÇÃO PENAL PRIVADA - LEGITIMIDADE

CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,
INSURGINDO-SE CONTRA ATO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DA COMARCA DE COLORADO/PR QUE  INDEFERIU SEU PEDIDO DE VISTA PARA JUSTIFICAR
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O ENTENDIMENTO DE QUE O BENEFÍCIO DA  TRANSAÇÃO  PENAL  EM  AÇÕES  PENAIS  DE
INICIATIVA PRIVADA DEVE  SER PROPOSTO PELO  PRÓPRIO QUERELANTE, E DETERMINOU
A  REMESSA  DOS  AUTOS  DE  AÇÃO  PENAL  PRIVADA  N.º  0003565-80.2010.8.16.0072,   EM
TRÂMITE  NAQUELE  JUIZADO, AO EXMO. SR. DR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ, COM ESTEIO NO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  -
AUSÊNCIA  DE  ERRO  OU  ABUSO  QUE  IMPORTE  EM  INVERSÃO  TUMUTUÁRIO  DO
PROCEDIMENTO LEGAL. AUTOS Nº 0000374-78.2011.8.16.9000. JUÍZA RELATORA: CRISTIANE
SANTOS LEITE 1 Trata-se de correição parcial,  interposta pelo Ministério Público do  Estado do
Paraná, insurgindo-se contra ato da MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial  Criminal da Comarca
de Colorado/PR que indeferiu seu pedido de vista para justificar o  entendimento de que o benefício
da transação penal em ações penais de iniciativa privada  deve ser proposto pelo próprio querelante,
e  determinou  a  remessa  dos  Autos  de  Ação  Penal  Privada  n.º  0003565-80.2010.8.16.0072,  em
trâmite naquele Juizado, ao Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, com
esteio no artigo 28 do Código de Processo Penal. O pedido correicional foi instruído com documentos,
inclusive cópia da decisão impugnada (Evento 1.1). No evento 8 foi juntado parecer da Eminente
Promotora de Justiça, em atuação nesta 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, a qual manifestou-
se pela improcedência. É o relatório. Passo ao voto: AUTOS Nº 0000374-78.2011.8.16.9000 JUÍZA
RELATORA:  CRISTIANE  SANTOS  LEITE  2  Primeiramente,  necessário  se  faz  ponderar  que  a
correção parcial visa, tão-somente, à emenda de erros ou abusos que importem inversão tumultuária
de atos e fórmulas legais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilatação abusiva de prazos,
nos termos do artigo 250 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pois
bem. A decisão combatida não é caso de erro ou abuso que importem inversão  tumultuária  de  atos
e  fórmulas  legais,  nem  muito  menos  de  paralisação  injustificada dos feitos ou da dilatação
abusiva de prazos, não sendo caso de correição parcial, foi providência necessária para assegurar o
devido  processo  legal  (artigo  5.º,  LIV,  CF).Isto  porque,  visando  atender  os  objetivos  da  Lei  n.º
9099/1995, está à obrigação do Ministério Público de formular proposta de transação penal em se
tratando de ação penal privada, quando o querelante for omisso ou se recusar a fazê-lo. É o que
dispõe também o Enunciado n.º 112 do FONAJE: Enunciado n.º 112 do FONAJE ? Na ação penal de
iniciativa  privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta
do  Ministério  Público.  Ademais,  os  querelados  não  são  reincidentes  em  crime  doloso,  não
respondem  a  outras  ações  penais  e  nem  existem  outras  anotações  em  seu  desfavor  (Eventos
36.1  e  36.2  dos  Autos  n.º  0003565-80.2010.8.16.0072).  Assim,  caberia  ao  AUTOS Nº 0000374-
78.2011.8.16.9000  JUÍZA  RELATORA:  CRISTIANE  SANTOS  LEITE  3  Ministério  Público,  na
qualidade de defensor da ordem jurídica, analisar a possibilidade e, diante da recusa ou omissão do
querelante, formular subsidiariamente a proposta nos moldes dos artigos 76 e 89 da Lei nº 9.099/95.
Portanto, com base no artigo 251  do  Regimento  Interno  acima  mencionado, o presente pedido
deve ser indeferido,  por ser manifestamente incabível  a correição parcial.  É o que proponho. III-
Dispositivo:  Ante  ao  exposto,  resolve  esta  1ª  Turma  Recursal,  por  unanimidade  de  votos,
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE a presente correição parcial, nos  termos deste voto. O
julgamento foi presidido pela Senhora Juíza Andréa Fabiane Groth  Busato  (sem  voto),  e  dele
participaram  as  Senhoras  Juízas  Giani  Maria  Moreschi  e  Shaline Zeida Ohi Yamaguchi. Curitiba,
16 de junho de 2011.  Cristiane Santos Leite Juíza Relatora AUTOS Nº 0000374-78.2011.8.16.9000 ?
JUÍZA RELATORA: CRISTIANE SANTOS LEITE 4: Ante ao exposto, resolve esta 1ª Turma Recursal,
por unanimidade de votos, CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE a presente correição parcial,
nos termos deste voto (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000374-78.2011.8.16.9000/0 - Colorado -  Rel.:
CRISTIANE SANTOS LEITE -   J. 17.06.2011)
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6 APÊNDICE

6.1 QUADRO ESQUEMÁTICO PROGRESSÃO DE REGIME

PROGRESSÃO 
DE REGIME

Requisito Objetivo Requisito Subjetivo STF e STJ

Crime Comum: 1/6
Atestado  de
Permanência  e
Conduta  Carcerária,
classificado  como
Bom. 

1  -  A prática de falta
grave  acarreta  a
interrupção  da
contagem  do  prazo
para a progressão do
regime  de
cumprimento de pena
(Súmula 534 do STJ). 

2  -  A  superveniência
de  nova  condenação
definitiva no curso da
execução  criminal
sempre altera a data-
base  para  concessão
de  benefícios,  ainda
que  o  crime  tenha
sido  cometido  antes
do  início  de
cumprimento da pena.
A data do trânsito em
julgado  da  nova
condenação é o termo
inicial  de  contagem
para  concessão  de
benefícios, que passa
a  ser  calculado  a
partir  do  somatório
das penas que restam
a ser cumpridas.

Crime  Hediondo  ou  Equiparado
antes de 28/03/2007: 1/6 

Crime Hediondo: 2/5
Exame  criminológico
Favorável,  em  caso
de  crimes  praticados
com  violência  ou
grave  ameaça  à
pessoa,  desde  que
requisitado pelo juiz
(entendimento
jurisprudência).

Reincidente
Crime  Hediondo  ou  Equiparado:
3/5
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6.2 QUADRO ESQUEMÁTICO LIVRAMENTO CONDICIONAL

LIVRAMENTO 
CONDICIONAL

Requisito Objetivo Requisito Subjetivo STF e STJ

Pena  Privativa  de
Liberdade:  igual  ou
superior a 2 anos.

Comportamento
satisfatório  durante  a
execução da pena.

Sobrevindo  nova
condenação ao apenado
no curso da execução da
pena,  interrompe-se  a
contagem do prazo para
a concessão do benefício
do  livramento
condicional,  que  deverá
ser novamente calculado
com base  na  soma  das
penas restantes a serem
cumpridas.

Crime Comum: 1/3
Bom  desempenho  do
trabalho que  lhe  foi
atribuído.

Reincidência: 1/2
Trabalho: aptidão  para
promover  à  própria
subsistência.

Crime  Hediondo:  2/3,
desde  que  não  seja
reincidente específico em
crime desta natureza.

Exame  criminológico
Favorável,  em  caso  de
crime  doloso,  cometido
com  violência  ou  grave
ameaça à pessoa. Análise
das condições pessoais do
sentenciado.

Reparação  do  dano,
salvo  efetiva
impossibilidade  de  fazê-
lo.
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6.3 QUADRO ESQUEMÁTICO DETRAÇÃO

DETRAÇÃO

Cômputo TJPR STJ

Todo  o  período
em que o réu foi
preso  de  forma
cautelar seja
mediante auto de
prisão  em
flagrante,  prisão
temporária  ou
preventiva,  deve
ser  computado
como  tempo
efetivo  de
cumprimento  de
pena.

A admissão da detração
da  pena  por  prisão
cautelar  cumprida
antes  da  prática  de
novo  crime
caracterizaria
inaceitável "crédito" do
agente  para  cometer
delitos  posteriormente
sem  que  pudesse  ser
por  eles  punido  (HCC
817511-5).

[...]  É admissível a detração do tempo
de prisão processual ordenada em outro
processo  em  que  o  sentenciado  foi
absolvido  ou  declarada  a  extinção  da
sua  punibilidade,  quando  a  data  do
cometimento do crime de que trata a
execução  seja  anterior  ao  período
pleiteado. [...] 3. Ordem denegada (HC
155049/RS).
[...]  Possibilidade  da  detração  do
tempo de prisão processual efetivada
em  outro  processo em  que  o
sentenciado  foi  absolvido  ou  teve
declarada  a  extinção  da  sua
punibilidade,  desde  que  a  data  do
cometimento do crime de que trata a
execução  seja  anterior  ao  período
pleiteado,  o  que  não  ocorreu  no
presente  caso.  Precedentes  (HC
188456/RS).
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7 ANEXO

7.1 VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS NO ESTADO DO PARANÁ
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