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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O  presente  estudo  tem  como  objetivo  a  discussão  a  respeito  do  tema

“Fixação de Data Base para Progressão de Regime e Livramento Condicional”, sob

a  perspectiva  dos julgados dos  Tribunais  Superiores,  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Paraná e das Súmulas editadas que disciplinam a matéria. 

Por  oportuno,  registre-se  que em respeito  à  independência  funcional  dos

membros do Ministério  Público,  o Centro de Apoio Operacional  das Promotorias

Criminais do Júri e de Execuções Penais apenas buscará aclarar os fundamentos e

diretrizes utilizadas pelos citados tribunais, quando dos julgamentos de recursos e

habeas corpus. 

Destaca-se,  ab initio, que enquanto a sentença condenatória transitada em

julgado permanece imutável no tocante ao fato criminoso, isso não ocorre com as

sanções dela decorrentes. 

A  mutabilidade  da  pena  em  decorrência  de  institutos,  como  livramento

condicional, indulto e conversões, torna necessária a atividade jurisdicional durante

a execução da pena e da medida de segurança, sempre que se constatem fatos

que determinem o início da execução ou a redução, substituição, modificação ou

extinção da sanção penal1. 

1 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de
11-7-1984. 12 ed. São Paulo: Atlas, p. 183.
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Portanto, verificando-se alteração fática na execução do sentenciado a data

base  para  fins  de  concessão  de  benefícios  como  livramento  condicional  e

progressão de regime poderá sofrer alteração ou não.

Contudo, caso a data base não seja alterada oportunamente, a questão não

poderá  ser  arguida  a  qualquer  momento,  visto  que  a  matéria  estará  preclusa

podendo ser alterada somente no caso de superveniência de fato novo.

Corroborando  o  acima  exposto,  o  e.  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do

Paraná, já decidiu que:

RECURSO  DE  AGRAVO  -  DATA-BASE  PARA  A  CONCESSÃO  DA
PROGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
ALTEROU  O  PERÍODO  ESTABELECIDO  EM  DECISÃO  JUDICIAL
ANTERIOR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DA COISA JULGADA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE NOVO FATO APTO
A JUSTIFICAR A REANÁLISE DO TEMA -  RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.(TJPR - 5ª C.Criminal - RA - 1321999-9 - Cruzeiro do Oeste -
Rel.:  Marcus  Vinicius  de  Lacerda  Costa  -  Unânime  -  J.  11.06.2015).
Destacamos. 

Sob outro vértice, ressalta-se que no tocante à mudança do quadro fático

executório que justifique a alteração da data base a ser considerada para fins de

progressão de regime e de livramento condicional, a jurisprudência não é uníssona,

constatando-se diversos marcos considerados como termo inicial, que serão mais

bem detalhados nos tópicos específicos para cada instituto.

Para que seja possível a verificação dos marcos para fixação da data base é

imprescindível a análise dos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal, que arrolam

as hipóteses de falta grave:

a) Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

b) Fugir;

c) Possuir indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física

ou de outrem;

d) Provocar acidente de trabalho;
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e) Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

f) Inobservar os deveres relativos à obediência e respeito ao servidor e à

execução de seu trabalho, tarefas e ordens recebidas;

g) Descumprir, injustificadamente, as restrições impostas na pena restritiva

de direitos, bem como retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação nela

imposta;

h) Praticar fato previsto como crime doloso.

Não raras vezes é possível encontrar julgados que tratam das consequências

resultantes do reconhecimento da falta grave nos institutos da progressão de regime

e  do  livramento  condicional  de  maneira  equivalente,  inclusive  para  fins  de

determinação do termo inicial. Portanto, desde já, é de grande relevância que essa

distinção seja bem aclarada.

Considerando os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça2 no

tocante  à  interrupção  da  contagem  do  prazo  para  progressão  de  regime  em

decorrência do cometimento de falta grave, foi editada a Súmula 534, em 15 de

junho de 2015, que dispõe que “a prática de falta grave interrompe a contagem do

prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a

partir do cometimento dessa infração”.

Como ressaltou o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no STJ/ERESP nº.

1.176.486-SP, “se assim não fosse, ao custodiado em regime fechado que comete

falta grave não se aplicaria sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo

ao cometimento de infrações no decorrer da execução”. 

Conforme afirmou o Eminente Ministro Carlos Ayres Britto (STF/HC. 85.141-

SP), implicaria tornar despidas de sanção as hipóteses de faltas graves cometidas

por sentenciados que já estivessem cumprindo a pena em regime fechado, tendo

em vista que não seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já é o

mais severo), nem seria reiniciada a contagem do prazo de 1/6. Conduzindo ao 

2 AgRg nos EREsp 1238180, AgRg no REsp 1237905, AgRg no REsp 1394204, AgRg no REsp
1395769, AgRg no HC 275758, EREsp 1133804 , EREsp 1176486,HC 219624.
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absurdo de o condenado, logo após sua recaptura, tornar a pleitear a progressão

prisional com apoio em um suposto bom comportamento. 

Contudo,  o  mesmo  entendimento  já  não  pode  ser  aplicado  para  fins  de

livramento condicional, pois de igual forma, a matéria encontra-se sumulada pelo

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 441) no seguinte sentido:  “A falta grave não

interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. 

Por oportuno, destaca-se que o tema foi discutido no REsp nº. 1364192-RS,

indicado  como  representativo  da  controvérsia.  Em  seu  julgamento,  o  Eminente

Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento parcial para, em razão da prática de

falta  grave,  considerar  interrompido  o  prazo  tão  somente  para  progressão  de

regime. 

Ainda, com relação à falta grave, considera-se o conteúdo da Súmula nº. 533

do STJ,  haja vista  que possui  reflexos diretos em relação as consequências do

reconhecimento  da  falta  grave.  A  supracitada  Súmula  dispõe  que  “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”. 

O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) não pode ser suprimido pela

audiência  de  justificação,  conforme  REsp  nº.  1.378.557-RS.  Isto  porque  os

procedimentos não se confundem, já que com o PAD objetiva-se a apuração da

ocorrência  da  falta  grave  e  aplicação  das  diversas  sanções  disciplinares  pela

autoridade administrativa, ao passo que com a audiência de justificação se busca a

oitiva  do sentenciado com vistas  tão  somente  a  aplicação da sanção relativa  à

regressão de regime, exigindo-se, por óbvio, que já tenha sido reconhecida a falta

grave pelo diretor do presídio. 

Dessa forma, conclui-se que, para que a falta grave interrompa o prazo para

progressão de regime, estabelecendo-se nova data base, deverá, de acordo com a

jurisprudência, ter sido devidamente apurada através do PAD. 
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Diante do exposto, feitas essas considerações preliminares a respeito das

implicações da falta grave, segue em tópicos separados a análise da fixação da

data base para concessão de progressão de regime e livramento condicional. 

2 DATA BASE – PROGRESSÃO DE REGIME

Para fins de fixação de data base e de marco interruptivo para progressão de

regime,  deverá  sempre  ser  verificado  se  o  Relatório  da  Situação  Processual

Executória (acessível através do sistema Projudi do TJPR) se encontra devidamente

atualizado,  constando  todas  as  informações  como  condenações  e  prisões  do

sentenciado  registradas  no  Sistema  Oráculo,  pois  cada  dado  poderá  influir

diretamente na contagem do requisito objetivo. 

Diante disso, serão analisadas a seguir as situações mais frequentes, que

geram  maiores  questionamentos,  haja  vista  não  ser  possível  exaurir  todas  as

hipóteses que podem alterar a data base, pois dependerá do caso concreto:

● Quando sentenciado empreende fuga

A Suprema Corte, no julgamento do HC nº. 85.049-SP, em interpretação dos

artigos 112 e 118 da Lei de Execução Penal3 entendeu que quando o sentenciado

empreende fuga e é recapturado, a contagem do requisito objetivo é interrompida 

3 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. 
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).
§ 1° 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.
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passando a ser  computada novamente a partir  de sua recaptura,  pois  uma vez

quebrada a fidúcia que o Estado depositara no sentenciado, este deve permanecer

no regime anterior mais gravoso, até que reúna novamente os requisitos objetivo e

subjetivo para a progressão de regime. 

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.  PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO.  REGRESSÃO  DE  REGIME.  ALTERAÇÃO  DA DATA-
BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.  Esta  Corte  e  o  Supremo Tribunal  Federal  pacificaram orientação  no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2.  Hipótese  em  que  o  apenado  empreendeu  fuga  do  estabelecimento
prisional em 15/6/2014, tendo sido recapturado em 15/7/2014, fato que foi
considerado falta disciplinar de natureza grave pela instância ordinária, com
aplicação dos consectários legais.
3.  "A prática  de  falta  grave  interrompe  o  prazo  para  a  progressão  de
regime,   acarretando  a   modificação  da  data-base  e  o  início  de  nova
contagem  do  lapso  necessário   para  o  preenchimento do requisito
objetivo"  (REsp  1.364.192/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR,
Terceira Seção, DJe 17/9/2014).
4. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica, ainda, a
regressão de regime, bem como a perda de até 1/3 (um terço) dos dias
remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.
5. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada,
reconheceu a prática de falta grave pelo paciente,  consubstanciada
em fuga do estabelecimento prisional, determinando a regressão de
regime e a  alteração   da   data-base  para  benefício  para  o  dia  da
recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  26/04/2016,  DJe  03/05/2016).
Destacamos. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao enfrentar o tema “Falta Grave

decorrente de Fuga e Novo Marco para Fixação de Data Base”, no julgamento do

Recurso de Agravo em Execução nº. 1530293-5, manteve a decisão do Juízo a quo,

que estabeleceu como nova data base a recaptura do preso. 

No referido julgamento, a defesa sustentou a tese de que a data base para 
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fins de progressão deve ser a data da prisão provisória e não a da recaptura, pois a

medida sancionatória para cometimento de falta grave só poderia ser aplicada aos

presos condenados definitivamente, sendo assim, o Excelentíssimo Desembargador

Luiz Osório Moraes Panza frisou a aplicação do artigo 2º, parágrafo único, da Lei de

Execução Penal, que estende a aplicação da citada lei também ao preso provisório. 

Portanto,  no  tocante  à  fixação  da  data  base  para  progressão  de  regime

quando há o cometimento de falta grave decorrente apenas de fuga, de acordo com

a jurisprudência exposada, a data base a ser considerada  é a da recaptura do

sentenciado. 

● Quando o sentenciado pratica novo delito no curso do processo de  

execução penal e sobrevém condenação com trânsito em julgado

A situação hipoteticamente apresentada (prática de novo delito no curso do

processo  de  execução  e  condenação  superveniente),  tal  como  ocorre  na  fuga,

acarreta a regressão de regime. Vislumbra-se aqui a aplicação da Súmula 534 do

STJ,  que  dispõe  que  a  contagem  do  prazo  para  progressão  de  regime  de

cumprimento da pena é reiniciada a partir do cometimento dessa infração. 

Porém,  tanto  o  Supremo  Tribunal  Federal  como  o  Superior  Tribunal  de

Justiça pacificaram o entendimento de que sobrevindo o trânsito  em julgado da

última condenação, independentemente da data do cometimento do fato que deu

origem  à  nova  condenação  (antes  ou  depois  da  execução  em  curso)  e

independentemente  da  ocorrência  de  alteração  de  regime  prisional,  será

interrompida  novamente  e  reiniciada  a  contagem  do  requisito  objetivo  para

concessão da progressão de regime. 

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
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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). Destacamos. 

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO  PENAL.
SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA  CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM
JULGADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINÍCIO DA CONTAGEM DOS
PRAZOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS.
1. É entendimento pacífico desta Corte que a nova condenação criminal
definitiva, ainda que por delito cometido antes do início da execução
penal,  interrompe  a  contagem  de  prazos  para  a  concessão  de
benefícios prisionais, devendo o juízo da execução, após a unificação
das penas,  observar a  data do trânsito em julgado do último edito
condenatório como termo inicial para o cálculo do requisito objetivo
da progressão de regime carcerário.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 340.269/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015). Destacamos. 

Frise-se  que as  Câmaras  Criminais  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado do

Paraná  vinham,  de  forma  unânime,  aplicando  o  entendimento  dos  Tribunais

Superiores indistintamente, entretanto,  entretanto, em consulta à jurisprudência do

e. Tribunal de Justiça deste Estado, verificou-se que a 3ª Câmara Criminal reuniu-se

em  sessão  extraordinária,  exclusivamente  para  discussão  desse  problema,

concluindo por uma proposta de, sem desprezar o posicionamento dos Tribunais

Superiores aos casos em que se amoldem, ajustá-lo aos demais casos mas com o

mesmo objetivo4. 

Sendo  assim,  tendo  em  vista  que  a  4ª  e  5ª  Câmaras  Criminais  estão

gradativamente aderindo o entendimento da 3ª Câmara Criminal, vale o registro das

hipóteses levantadas no estudo realizado por esse colegiado, conforme se passa a

expor:

4 TJPR - 3ª C.Criminal - RA - 1550273-9 - Ponta Grossa -  Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime -  - J.
15.09.2016
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a) Sentenciado que por qualquer motivo cumpria pena em liberdade

O sentenciado que cumpria sua pena em “meio aberto”, quando pratica novo

fato delituoso, geralmente, terá sua pena regredida ou seu livramento suspenso,

voltando a cumprir sua pena preso. Caso isto isso não ocorra, possivelmente será

decretada prisão cautelar no novo processo de conhecimento, o que impedirá a

continuidade do cumprimento da pena inicial no “meio aberto”. 

Nessa hipótese, segundo o entendimento da 3a Câmara Criminal do TJPR,

não seria adequado que se aguardasse o julgamento definitivo da ação penal para

reiniciar  a  contagem do requisito  objetivo  para  progressão,  sendo por  isto  mais

viável estipular como data base o dia do novo crime praticado pelo sentenciado que

cumpria pena em liberdade. 

Até  porque,  no  entender  da  referida  Câmara,  a  alteração  da  data  base

quando do cometimento  da falta  (novo delito)  depois  do trânsito  em julgado da

sentença condenatória desse mesmo delito, acarretaria bin in idem, pois o mesmo

fato estaria gerando a modificação da data base por duas vezes. 

b) Sentenciado que cumpria pena em regime fechado ou semiaberto

Quando o sentenciado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto ou

fechado e comete falta grave, embora não implique numa mudança considerável do

seu status libertatis, especialmente quando implantado em unidade penal de regime

fechado, também haverá a aplicação da Súmula 534 do STJ, sendo que a alteração

da data base novamente com o trânsito em julgado da decisão referente ao delito

que praticou no curso do processo de execução, de acordo com o entendimento da

3a Câmara  Criminal  do  TJPR,  configurará  nova  valoração  negativa  da  mesma

circunstância.

Portanto, a 3ª Câmara Criminal do TJPR concluiu que, surgindo fato novo

decorrente de cometimento de infração penal (falta grave), com sentença 

9



Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de
Execuções Penais

condenatória  superveniente,  deve  ser  analisado  como  reinício  da  contagem  do

tempo para obtenção de benefícios a data do cometimento da falta, para que não

seja  desconsiderado  o  lapso  temporal  entre  a  data  do  cometimento  do  novo

delito/prisão e a decisão, eis que houve cumprimento de pena neste período, para

que não haja dupla valoração pela ocorrência de um mesmo fato, considerando

sempre que na ausência de regramento é fundamental a analogia in bonam partem,

podendo, com base nos preceitos da detração penal (artigo 42 do Código Penal),

contabilizar todo o tempo de cumprimento de pena por aquele fato incluindo todo o

período que ficou segregado. 

Nesse  sentido,  argumentam  que,  muito  embora  a  detração  penal  seja  o

direito do sentenciado contabilizar na execução da pena e da medida de segurança

o período da prisão provisória, este período também por analogia, servirá para o

direito  à  progressão de regime ou ainda livramento  condicional  no  que tange à

fixação de uma data base para sua contagem. 

O direito de liberdade do acusado deve preponderar sobre o jus puniendi do

Estado, visto  que  na  existência  de  duas  regras  de  interpretação  antagônicas,

orienta-se que sobressaia aquela que se apresente mais favorável ao apenado, ou

seja, aplica-se o princípio favor rei. 

De acordo com a citada Câmara, a aplicação do entendimento do Supremo

Tribunal  Federal  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  desconsidera  o  tempo  já

cumprido de pena para reiniciar novo período temporal para obtenção do benefício.

A partir  do momento em que a pessoa recebe a sanção e tem sua privação de

liberdade,  ela  já  estaria  de  certa  maneira  cumprindo  sua  pena  e  iniciando  a

contagem do requisito objetivo para fazer jus a auferir os benefícios. 

Por fim, destaca-se a sustentação da 3ª Câmara Criminal ao entender que, se

é vedada a alteração da data base em razão da superveniência de condenação por

crime praticado no curso da execução, com mais razão não se poderá admitir que

as  condutas  delituosas  cometidas  antes  do  início  do  cumprimento  de  pena

influenciem na sua execução. 
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Em síntese, a conclusão da 3ª Câmara Criminal em relação à progressão de

regime se resume em:

a)  Sentenciado  que  durante  o  cumprimento  da pena  em regime fechado,

pratica novo delito ou falta, terá a data base fixada na data do crime ou falta;

b) Condenado que durante o cumprimento de pena em regime fechado ou

semiaberto  que sofre  nova condenação por  delito  praticado antes  de iniciada a

execução, somente terá suas penas unificadas, sem alteração da data base para a

progressão;

c) Sentenciado que durante o cumprimento de pena em regime semiaberto

pratica novo delito ou falta grave, terá sua data base fixada na data do crime ou falta

(se  estiver  preso)  ou  na  data  da  prisão  pelo  novo  delito  (se  praticado  fora  do

estabelecimento penal);

d)  Apenado em regime aberto,  que comete novo crime,  enquanto cumpre

pena em liberdade, terá o marco inicial para contagem do requisito objetivo para

progressão de regime fixada na data da prisão pelo novo delito;

f)  Condenado  que  cumpre  pena  em liberdade,  sofre  prisão  em razão  de

regressão de regime em virtude do descumprimento das condições, sem praticar

novo delito, a data base será a data da prisão em razão da regressão aplicada. 

● Quando o sentenciado pratica novo delito no curso do processo de  

execução penal e sobrevém condenação com trânsito em julgado para 

acusação

Em contrapartida ao entendimento da 3ª Câmara Criminal, há entendimentos

da 4a e 5a Câmaras Criminais do TJPR, fixando como data base para progressão de

regime o trânsito em julgado para acusação.

PENAL. Processo penal. Execução de pena. Recurso de agravo. Pleito de
progressão ao regime semiaberto. Pretensão indeferida. Decisão motivada
no não preenchimento do requisito objetivo temporal. Unificação de penas.
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Estabelecimento de nova data- base para novos benefícios da execução.
Decisão atacada que estabelece o marco inicial  como sendo a data da
última  prisão.  Entendimento  desalinhado  à  orientação  jurisprudencial
dominante. Marco inicial para a concessão de benefícios de execução
que  deve  ser  considerada  aquela  em  que  ocorre  o     trânsito  em
julgado     para  a     acusação     da  última  sentença  penal  condenatória,  à
exceção  do  livramento  condicional,  da  comutação  de  pena  e  do
indulto. Precedentes  das  cortes  superiores.  Evento  superveniente  que
deve estabelecer novo marco inicial. Falta grave praticada e em apuração.
Requisito  objetivo  ainda  não  atingido.  Recurso  desprovido. (TJPR;
RecAgrav 1503914-2; Cascavel; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Sonia
Regina  de  Castro;  Julg.  15/09/2016;  DJPR  26/09/2016;  Pág.  189).
Destacamos.

RECURSO  DE  AGRAVO. Execução  penal.  Superveniência  de  nova
condenação.  Juízo  da  execução  que  acolheu  o  pedido  ministerial  e
determinou  a  unificação  das  penas  e  a  alteração  da  data-base da
progressão  de  regime.  Agravo.  Pleito  de  alteração  do  termo  inicial  do
benefício  para  a  data  do último fato  criminoso.  Não acolhimento.  Data-
base     da  progressão  de  regime  que  deve  corresponder  a  data
do     trânsito  em  julgado     (para  a     acusação)  da  última  condenação.
Precedentes  no  Superior  Tribunal  de  justiça.  Recurso  conhecido  e  não
provido.  Sentença  modificada  de  ofício.  Firmou-se  nesta  corte  o
entendimento de que sobrevindo nova condenação no curso da execução
penal,  seja  por  fato  anterior  ou  posterior,  o  prazo  para  concessão  de
benefícios  fica  interrompido,  devendo  o  novo  cálculo  ter  por  base  a
unificação das penas, sendo certo que o termo a quo para a contagem do
período aquisitivo é o trânsito em julgado da nova condenação. (agrg no
HC 338.403/mg, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma,
julgado  em  19/11/2015,  dje  25/11/2015). (TJPR;  RecAgrav  1536820-6;
Curitiba;  Quinta Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Luiz Osorio Moraes Panza;
Julg. 15/09/2016; DJPR 30/09/2016; Pág. 259). Destacamos. 

A  Desembargadora  Relatora  Sônia  Regina  de  Castro,  no  Agravo  em

Execução nº. 1503914-2, cita o Desembargador Rogério Kanayama (RA 1.356.206-

8), para fundamentar que a data base para progressão deve ser fixada a partir do

do trânsito em julgado para acusação, verbis: 

Esclareça-se, por último,  que é de se considerar como marco para a
contagem do aludido benefício o trânsito em julgado para a acusação
e, não, o trânsito em julgado para a defesa (que ainda não ocorreu). Isso
porque, a partir do momento em que a condenação se torna definitiva
para o Ministério Público, não há mais como a situação executória do
condenado se agravar, ou seja, a sanção estabelecida não pode mais
ser elevada. E, desse modo,  pode-se dar início à execução provisória
da pena da forma mais favorável ao condenado. 
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No  mesmo  sentido,  a  5ª  Câmara  Criminal,  considerou  no  julgamento  do

Agravo em Execução nº.1536820-6, que, a fim de garantir a manutenção do sistema

progressivo  de  cumprimento  de  pena,  previsto  na  Lei  de  Execuções  Penais,  o

marco  para  a  contagem  do  aludido  benefício  (progressão  de  regime)  deve

considerar  o  trânsito  em julgado da acusação,  pois  com ele a condenação não

poderá mais ser alterada/agravada em prejuízo do apenado.

2.1 Superior Tribunal de Justiça e data base para progressão de regime

Questão que merece destaque é o posicionamento do STJ em relação ao

tema da data base para a progressão de regime.

Ressalta-se que em 15/06/2015 foi publicada a Súmula 534 dispondo que a

prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime

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

infração.

Nesse sentido, interrompida a contagem do prazo na execução penal pelo

cometimento de falta grave, em consonância com o disposto na referida súmula, a

nova contagem para a progressão de regime se daria a partir do cometimento dessa

infração.

No  julgamento  do Habeas  Corpus  nº  231.743-SP,  utilizado  como um dos

precedentes  para  a  edição  da  súmula  supracitada,  o  STJ  teve  o  seguinte

entendimento:

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  FALTA  GRAVE  COMETIDA
QUANDO  O  PACIENTE  CUMPRIA  PENA  EM  REGIME  FECHADO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO
CONDENADO.  PROGRESSÃO  DE  REGIME:  CABIMENTO.  NOVO
MARCO:  DATA  DO  COMETIMENTO  DA  INFRAÇÃO  DISCIPLINAR.
ORDEM DENEGADA.1.  Consoante a orientação da Quinta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta disciplinar de natureza
grave  pelo  condenado  acarreta  o  reinício  do  cômputo  do  interstício
necessário ao preenchimento do requisito  objetivo para a concessão do
benefício da progressão de regime. 2. "A prática de falta grave acarreta a
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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" (STF, HC 102.365/SP, 1.ª Turma,
Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  DJe  de  01/08/2011.)  3.  Inicia-  o  novo  período
aquisitivo  a  partir  da  data  da  infração  disciplinar. Precedentes.  4.
Ordem  denegada.  (STJ,  Habeas  Corpus nº  231.743-SP  -  Data  do
julgamento 20/03/2012) Destacou-se.

Contudo, em que pese a publicação da súmula que considera como novo

marco inicial  para a progressão de regime o cometimento da nova infração, por

outro  lado  esse  mesmo  Tribunal  firmou  entendimento  de  que  sobrevindo

condenação ao  apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal,

a contagem do prazo para concessão de benefícios, em geral, será interrompida,

devendo  ser  feito  novo  cálculo  com base  no  somatório  das  penas  e  que  será

considerado como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo o trânsito

em julgado da decisão condenatória superveniente.

Importante  salientar,  que  a  fixação  da  data  base  para  a  progressão  de

regime, por ser peculiar a cada caso, dependerá da situação em concreto, pois,

como se pode observar o STJ editou a súmula 534 dispondo que a prática de falta

grave  interrompe  a  contagem  do  prazo  para  a  progressão  de  regime  de

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

e também firmou posicionamento no sentido de que a superveniência de trânsito em

julgado de sentença condenatória se torna a nova data base para progressão de

regime.

Nesse caso, se a falta grave se der em decorrência do cometimento de novo

delito e quando sobrevier o trânsito em julgado da sentença condenatória o marco

inicial for novamente alterado, o apenado terá sua data base para progressão de

regime alterada duas vezes em razão do mesmo fato, como bem observado pela 3ª

Câmara Criminal – TJPR.

3. DATA BASE – LIVRAMENTO CONDICIONAL
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Para análise da fixação da data base para fins de concessão de livramento

condicional é importante retomar as considerações acerca da Súmula nº. 441 do

Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a falta grave não interrompe o prazo

para obtenção de livramento condicional”.

Dessa forma, iniciou-se a discussão nos tribunais acerca da incidência da

referida  Súmula  quando  a  falta  grave  consiste  no  cometimento  de  novo  delito,

cometido durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, para fins de fixação

da data  base  para  início  da  contagem do  requisito  objetivo  para  concessão  do

benefício.

A maioria das Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná firmavam

entendimento no sentido de que o cometimento de novo delito interrompia o prazo

para concessão do livramento, inciando-se a contagem para o referido benefício a

partir do trânsito em julgado da nova condenação. 

RECURSO  DE  AGRAVO  -  EXECUÇÃO  DE  PENA  -  INSURGÊNCIA
CONTRA   DECISÃO  QUE  INDEFERIU  PEDIDO  DE  LIVRAMENTO
CONDICIONAL  -  REQUISITO  OBJETIVO  NÃO  PREENCHIDO  -
SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA  CONDENAÇÃO -  UNIFICAÇÃO  DAS
PENAS -  INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENADO REINCIDENTE - ARTIGO
83,  II,  DO CÓDIGO PENAL -  NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE MAIS DA METADE DA SOMA DO REMANESCENTE
DAS PENAS APÓS A UNIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR,
Processo 1092492-4. Rel.: Roberto de Vicente. 2ª Câmara Criminal. Data
da publicação: 27/9/2013). Destacamos.

RECURSO  DE  AGRAVO  -  EXECUÇÃO  PENAL  –  LIVRAMENTO
CONDICIONAL - REQUISITO OBJETIVO - DATA-BASE PARA OBTENÇÃO
DO  BENEFÍCIO  -  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA  CONDENAÇÃO  –
UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS  -  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  -
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  441/STJ  -  AGRAVO  PROVIDO.
Sobrevindo  nova  condenação  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. (STJ,  HC
131.975,  Rel.  Min.  Félix  Fischer,  5ª  T.,  j.13.08.2009,  Dje  05.10.2009).
Inaplicável  no  caso  a  Súmula  441/STJ  porquanto  a  interrupção  na
contagem do  prazo  não  decorre  da  prática  de  infração  disciplinar,
mas,  sim,  da  superveniência  de  nova condenação.   (TJPR,  Processo
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1159228-2. Rel: Rogério Coelho. 3ª Câmara Criminal. Data da publicação:
29/8/2014). Destacamos. 

RECURSO  DE  AGRAVO.  EXECUÇÃO.  CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA -  BASE PARA A
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS.  DIA  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO,
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ÚLTIMA DECISÃO. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº  441,  DA
SÚMULA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.a) "(...) Firmou-se na Turma o entendimento de
que,  sobrevindo  nova  condenação  no  curso  da  execução  penal,  a
contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa
a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como
termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em
julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou
posterior ao início da execução penal. (...)." (STF - RHC 121849, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014).b) Inexiste,
na hipótese, violação ao enunciado nº 441, da súmula do Superior Tribunal
de Justiça, porquanto a interrupção na contagem do prazo não decorre da
prática  de  infração  disciplinar  mas,  sim,  da  superveniência  de  nova
condenação. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA - 1355536-7 - Ponta Grossa - Rel.:
Rogério Kanayama - Unânime -  - J. 11.06.2015). Destacamos.

Contudo, por exemplo, a 3ª e 5ª Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná, em recentes julgados começaram redirecionar o posicionamento,

passando a entender que o cometimento de novo delito em execução já em curso,

não implicaria exceção à Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, não aplicando

mais a interrupção da pena. 

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  UNIFICAÇÃO  DE
PENAS.  TERMO  INICIAL  PARA  OBTENÇÃO  DE  LIVRAMENTO
CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME.  DECISÃO AGRAVADA
QUE  CONSIDEROU,  PARA  O  LIVRAMENTO,  A  DATA  DO  ÚLTIMO
TRÂNSITO  EM  JULGADO  E,  PARA A  PROGRESSÃO,  A  DATA DA
ÚLTIMA FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO É CONSIDERADA FALTA GRAVE. ART. 52
DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  PENAL.  SÚMULA  N°  441  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO "A QUO" A SER CONSIDERADO COMO
REQUISITO  OBJETIVO  PARA  A  CONCESSÃO  DO  LIVRAMENTO
CONDICIONAL É O DIA DA PRISÃO DO REEDUCANDO COM RELAÇÃO
AO SEGUNDO DELITO, TENDO EM VISTA QUE A PRIMEIRA PRISÃO DO
AGRAVANTE  SE  REFERE  AO  PRIMEIRO  DELITO,  CUJA PENA FOI
EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO  DA PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  DATA-
BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME MANTIDA.  FALTA GRAVE
INTERROMPE  O  LAPSO  TEMPORAL  PARA  A  CONCESSÃO  DA
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PROGRESSÃO.  SÚMULA  N°  534  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR
- 3ª C.Criminal - RA - 1405745-3 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Arquelau Araujo
Ribas - Unânime -  - J. 02.06.2016). Destacamos. 

RECURSO  DE  AGRAVO.  UNIFICAÇÃO  DE  PENAS.  REQUISITO
TEMPORAL.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  FALTA  GRAVE.
INTERRUPÇÃO  DE  PRAZO  PARA  CONCESSÃO  DE  LIVRAMENTO
CONDICIONAL. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 441
DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Seguindo o disposto no
enunciado n. 441 da Súmula deste Tribunal, a Terceira Seção desta Corte,
por  ocasião  do  julgamento  do  EREsp  n.  1.176.486/SP,  uniformizou  o
entendimento de que o cometimento de falta grave no curso da execução
penal  enseja  a  interrupção  do  prazo  para  a  concessão  de  benefícios,
exceto para o livramento condicional,  o indulto e a comutação de pena.
(  STJ  -  HC:  284836  SP  2013/0410055-8,  Relator:  Ministro  ERICSON
MARANHO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  Data  de
Julgamento:  04/12/2014, T6 -  SEXTA TURMA, Data de Publicação:  DJe
26/02/2015).  (TJPR - 5ª C.Criminal -  RA - 1524295-2 -  Foz do Iguaçu -
Rel.:  Maria  José  de  Toledo  Marcondes  Teixeira  -  Unânime  -   -  J.
30.06.2016). Destacamos. 

O  Desembargador  Gamaliel  Semes  Scaff,  no  Agravo  em  Execução  nº.

1390979-4, considerou que a data base fixada para o livramento condicional deve

ser a data do início do cumprimento da pena, que muitas vezes coincide com a

primeira  prisão.  Ressaltou  ainda  que  o  trânsito  em  julgado  tem  sua  enorme

importância no tocante ao elemento quantitativo da execução da pena, pois a partir

desse instante é que surge o conhecimento da pena que deverá ser somada àquela

que já está sendo cumprida, brotando uma nova base de cálculo para se saber, ao

certo, o tempo que passará a ser exigido para a aquisição de benefícios. 

A  partir  do  voto  do  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  no  EREsp  n.

1.176.486/SP,  a  3ª  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  uniformizou  o

entendimento de que a falta disciplinar de natureza grave resulta na alteração da

data  base  para  a  concessão  de  novos  benefícios,  com  exceção  do  livramento

condicional, indulto e comutação da pena. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL.  FALTA DISCIPLINAR  GRAVE.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, ENTRE ELES A PROGRESSÃO
DE REGIME, EXCETO LIVRAMENTO CONDICIONAL E COMUTAÇÃO
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DAS PENAS. PRECEDENTES DO STJ E STF. EMBARGOS PROVIDOS
PARA ASSENTAR QUE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE REPRESENTA
MARCO  INTERRUPTIVO  PARA OBTENÇÃO  DE  PROGRESSÃO  DE
REGIME PRISIONAL.
1.  O  cometimento  de  falta  grave  pelo  sentenciado  no  curso  da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84, implica a
perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além de nova fixação
da  data-base  para  concessão  de  benefícios,  exceto  livramento
condicional e comutação da pena; se assim não fosse, ao custodiado
em regime fechado que comete falta grave não se aplicaria sanção
em decorrência dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução.
2.  Referido  entendimento  não  traduz  ofensa  aos  princípios  do  direito
adquirido, da coisa julgada, da individualização da pena ou da dignidade
da pessoa humana. Precedentes do STF e do STJ.
3.  Para reforçar  esse posicionamento,  foi  editada a Súmula Vinculante
09/STF, segundo a qual o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se
lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.
4. Entender de forma diversa, como bem asseverou o eminente Ministro
CARLOS  AYRES  BRITTO,  quando  do  julgamento  do  HC  85.141/SP,
implicaria  tornar  despidas  de  sanção  as  hipóteses  de  faltas  graves
cometidas  por  sentenciados  que  já  estivessem cumprindo  a  pena  em
regime fechado. De modo que não seria possível a regressão no regime
(sabido  que  o  fechado  já  é  o  mais  severo)  nem  seria  reiniciada  a
contagem do  prazo  de  1/6.  Conduzindo  ao  absurdo  de  o  condenado,
imediatamente após sua recaptura, tornar a pleitear a progressão prisional
com apoio em um suposto bom comportamento (DJU 12.05.2006).
5.  Embargos  providos  para  assentar  que  a  prática  de  falta  grave
representa  marco  interruptivo  para  obtenção  de  progressão  de  regime
prisional.  (STJ,  EREsp  1176486/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES
MAIA  FILHO,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  28/03/2012,  DJe
01/06/2012). Destacamos.

Nesse mesmo sentido, os demais julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO
CABIMENTO.  EXECUÇÃO.  FALTA  GRAVE.  NOVA  CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS.  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO  PARA  O
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  SÚMULA  N.  441/STJ.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.  Por  se  tratar  de  habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  próprio,  a
impetração  não  deve  ser  conhecida  segundo  a  atual  orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas
na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
2.  A  Terceira  Seção  desta  Corte,  no  julgamento  do  EREsp
n.1.176.486/SP,  relator  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,
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uniformizou  entendimento  no  sentido  de  que  a  falta  disciplinar  de
natureza grave resulta na alteração da data base para a concessão de
novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação
da pena. Inteligência da Súmula n. 441/STJ. Tal entendimento se aplica
mesmo no caso de unificação de pena, a qual, do mesmo modo, não atinge
a concessão do livramento condicional, o indulto e a comutação de pena.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar
que a data-base para a concessão do livramento condicional não se altere
em  decorrência   da  unificação  das  penas.  (STJ,  HC  347.542/PR,  Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe 28/06/2016). Destacamos. 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  EXECUÇÃO.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  VIA  INADEQUADA.
SUPERVENIÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO.  UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS.
INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO  TEMPORAL  PARA  A  CONCESSÃO  DE
FUTUROS  BENEFÍCIOS,  EXCETO  NOS  CASOS  DE  INDULTO,  DE
COMUTAÇÃO  DE  PENA  E  DE  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
PRECEDENTES.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.  WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.  Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável
o  seu  conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a existência de
ilegalidade flagrante.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, sobrevindo condenação
ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal,
a  contagem  do  prazo  para  concessão  de  benefícios,  em  geral,  é
interrompida, devendo ser feito novo cálculo, com base no somatório
das penas. Considera-se como termo a quo para contagem do novo
período  aquisitivo  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  condenatória
superveniente.
3.  Entretanto,  a  interrupção  do  lapso  temporal  e  a  consequente
recontagem do prazo não ocorrem nos casos de indulto, de comutação
de pena e de livramento condicional. Precedentes.
4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ, HC 353.781/PR,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 14/06/2016, DJe 23/06/2016). Destacamos. 

Em 2015, o Ministério Público Estadual interpôs o agravo nº. 1355536-7, para

que a data base fixada pelo Juízo a quo (data da última prisão), fosse alterada para

o  trânsito  em  julgado  da  nova  condenação.  Em  segundo  grau,  houve  o

acompanhamento  do entendimento  pela  Procuradoria  de  Justiça  em parecer  de

lavra do Dr. Rodrigo Regnier Chemim Guimarães, o qual ressaltou que, embora o

cometimento de novo delito resultasse em sanção disciplinar, a superveniência de

nova condenação implicaria em outras consequências no processo de execução,

como, por exemplo o somatório das penas e nova data base para concessão de

benefícios. 
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Ainda, de acordo com a Procuradoria de Justiça, a concessão do livramento

condicional não pode ignorar a nova condenação definitiva. Com ela, a pena global

a ser cumprida é modificada, através da unificação das penas (art. 111 da Lei de

Execução Penal). O novo montante total da pena a ser cumprido deve ser levado

em conta para a concessão de qualquer benefício na esfera da execução penal. 

À época a tese do Ministério Público do Paraná foi acolhida pela 3ª Câmara

Criminal, por entender que inexistia, na hipótese, violação ao enunciado nº 441, da

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a interrupção na contagem do

prazo não decorria  da prática de infração disciplinar,  mas da superveniência de

nova condenação. 

Embora,  tenha  sido  dado  parcial  provimento  ao  recurso  de  agravo,  a

Defensoria Pública o Estado do Paraná, impetrou Habeas Corpus nº. 338-595, no

Superior Tribunal de Justiça, que concedeu de ofício o remédio constitucional, por

entender existir constrangimento ilegal, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná contrariou o entendimento da Corte Superior, pois a data base

para o livramento condicional, indulto e comutação não deve ser alterada com a

unificação das penas, permanecendo como marco inicial, a data da primeira prisão. 

Não obstante, a Corte Superior se posicionar pela aplicação da Súmula nº.

441, em recente julgado, Agravo em Execução nº. 15160988, a 4ª Câmara Criminal

manteve o posicionamento de que na  espécie, não é aplicada a alteração da

data base em virtude de falta grave, mas sim em razão do advento de nova

condenação penal,  devendo a autoridade judiciária  somar o  que resta  da

pena anterior  com a nova condenação e, só a partir daí, então, calcular o

benefício (artigo 111 da Lei de Execução Penal), definindo como termo a quo,

a data do trânsito em julgado da última condenação.
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4 CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto, conclui-se que:

I -  O problema central cinge-se no estabelecimento da data base para progressão

de  regime  e  livramento  condicional  quando  há  o  cometimento  de  falta  grave,

especialmente, quando esta constitui a prática de novo delito no curso da execução

da pena e posteriormente sobrevém condenação sobre o referido delito.

II - Para que a falta grave possa ter reflexos no cumprimento da pena, esta deverá

ser devidamente apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, pelo

diretor do estabelecimento prisional (Súmula nº. 533 do STJ).

III – No tocante ao marco inicial para progressão de regime a jurisprudência diverge,

podendo-se constatar as seguintes datas base, nos casos de:

a) FUGA:

É pacífico o entendimento pelos  Tribunais Superiores e pelo Tribunal de

Justiça  do  Paraná que  a  prática  de  falta  grave,  consubstanciada  em fuga  do

estabelecimento  prisional,  implica  interrupção  do  lapso  temporal  exigido  para  a

obtenção do benefício da progressão de regime, devendo ser considerado como

novo termo a quo do período aquisitivo a data da recaptura do apenado, por se

tratar de infração disciplinar de natureza permanente.

b) PRÁTICA DE INFRAÇÃO CONSIDERADA FALTA GRAVE:

b.1)  STF -   A decisão que defere  a progressão de regime tem natureza

declaratória, e não constitutiva, devendo ser aplicada a mesma lógica utilizada para

a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data base é a da
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prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta.

b.2)  STJ – Súmula 543:  A prática de falta grave interrompe a contagem do

prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a

partir do cometimento dessa infração.

Esse entendimento  é utilizado no caso de falta  grave em decorrência do

cometimento de novo delito ou daquelas relacionadas no artigo 50 e 51 da LEP.

Contudo, esta mesma Corte também admite que, quando sobrevier o trânsito

em julgado da nova condenação, o prazo seja novamente interrompido.

b.3) TJPR – 3ª Câmara Criminal: 

i)  Sentenciado que durante o cumprimento da pena em  regime fechado,

pratica novo delito ou falta,  terá a data base fixada na data do crime ou

falta;

ii) Sentenciado que durante o cumprimento de pena em regime semiaberto

pratica novo delito ou falta grave,  terá sua data base fixada na data do

crime ou falta (se estiver preso) ou na data da prisão pelo novo delito (se

praticado fora do estabelecimento penal)

c) SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO

c.1) Em  conformidade  com  a  jurisprudência  do  STF  e  STJ,  sobrevindo

condenação no curso da execução, a data base será a do trânsito em julgado da

última  condenação,  independentemente  do  momento  do  cometimento  do

crime.

c.2) Tribunal de Justiça do Paraná

c.2.1) TJPR – 3ª Câmara Criminal: 

i)  Condenado que  durante  o  cumprimento  de  pena  em  regime fechado,
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semiaberto ou  aberto  que  sofre  nova  condenação por  delito  praticado

antes  de  iniciada  a  execução  da  pena,  somente  terá  suas  penas

unificadas, sem alteração da data base para a progressão.

ii)  Condenado que, respondendo a processo em liberdade (regime aberto),

sofre  nova  condenação  por  crime  praticado  durante  a  execução  da

pena: a data base para a progressão será a  data da regressão aplicada

(semiaberto) ou da prisão (fechado).

c.2.2) TJPR - 4ª e 5ª Câmara Criminal: 

i) Sobrevindo nova condenação no curso da execução, o novo marco inicial

para  progressão  de  regime  será  a  data  do  trânsito  em  julgado  para

acusação. 

Destaca-se,  ainda,  que  a  3ª  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do

Paraná além das situações acima descritas, entende que:

Para o apenado em  regime aberto,  que  comente novo crime,  enquanto

cumpre pena em liberdade, terá o marco inicial para contagem do requisito objetivo

para progressão de regime fixada na data da prisão pelo novo delito;

Para o condenado que cumpre pena em liberdade, sofre prisão em razão de

regressão de regime em virtude do descumprimento das condições, sem praticar

novo delito, a data base será a data da prisão em razão da regressão aplicada. 

IV - Em relação ao Livramento Condicional:

a) De acordo com a Súmula nº. 441 do STJ, a falta grave não interrompe o

prazo para obtenção do livramento condicional.

b) De acordo com a 3ª Câmara Criminal, o cometimento de novo delito, não

trata de exceção à Súmula 441 do STJ, portanto, a data base para o livramento

condicional será a data do início do cumprimento da pena, que poderá coincidir com
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a data da primeira prisão.

c)  Já na 4ª Câmara Criminal, há entendimento de que o cometimento de

novo delito no curso da execução penal, trata-se de exceção à Súmula 441 do STJ,

portanto, a data base para o livramento nesses casos deverá ser a do trânsito em

julgado para acusação. 

Curitiba, 14 de outubro de 2016.
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