
 

 

ROTEIRO EVENTO CAOP EXECUÇÃO PENAL 
 
 
 

A) QUESTÃO DO MUTIRÃO CARCERÁRIO: discutir como o projeto de 

mutirões carcerários tem funcionado junto aos Juízos de Execuções Penais de 

Curitiba. 

 

B) QUESTÕES DE DATA-BASE: 

B.1) QUANDO CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DO TRÂNSITO 

EM JULGADO DA NOVA DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL. Segundo o 

STF, “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 101.023/MG, j. 

09.03.2010). 

B.2) QUANDO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS: a questão é polêmica e encontra 

entendimento dividido no próprio TJPR - não posso afirmar com exatidão qual o 

entendimento de cada um das 3 VEPs de Curitiba, pois além de não estar mais 

designado lá há duas semanas, durante os aproximadamente 45 dias que por lá estive 

designado, não enfrentei a questão em nenhuma oportunidade. Contudo, ao que 

tenho conhecimento, há dois entendimentos: o primeiro, e penso que presente em 

boa parte ainda no TJPR, é no sentido de que havendo unificação de penas (com ou 

sem regressão de regime prisional), altera-se a data-base para fins de benefícios de 

execução de pena para a data da decisão judicial de unificação das reprimendas; o 

segundo, vai na linha de entendimento de que havendo unificação de penas, a nova 

data-base é a do trânsito em julgado da nova condenação que determinará o termo 

inicial para contagem dos prazos dos benefícios de execução. Assim, com base no 

artigo 75, par. 2., do Código Penal, c.c. artigo 111, parágrafo único, da LEP, este 

entendimento sustenta que o termo a quo para contagem do período aquisitivo dos 

benefícios da execução é o trânsito em julgado da última sentença condenatória - 

este segundo entendimento é meu entendimento pessoal, e é o entendimento adotado 

em grande parte, por exemplo, pelo TJRS (Agravo em Execução n. 

70059514588/2014) e pelo STJ (HC 163.322/RJ, j. 15/05/2012). 



 

 

 

B.3) QUANDO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE: tenho entendimento de que a 

data-base para o início da contagem do período dos benefícios de execução é a data 

do cometimento da falta grave - reconhecida a falta grave, com regressão de regime, 

o termo inicial para contagem de benefício é o da data da prática da infração tida 

como “falta grave”, e, no caso de fuga da unidade prisional, da sua recaptura. O 

TJPR tem reiteradamente decidido desta forma nos últimos anos - desta forma, a 

data-base para contagem do novo período aquisitivo é a do cometimento da última 

infração disciplinar grave (vide Agravo em Execução 1190791-6, j. 03/07/2014, 

entre outros). 

Todavia, TJRS e outros tribunais, por exemplo, externam entendimento diferente, 

em boa parte dos seus julgados: de acordo com esse último entendimento, o termo 

inicial para contagem de prazo de benefícios executórios é o da data do ingresso do 

apenado no regime decorrente do reconhecimento da falta grave que marcará o 

início da contagem do prazo para novo benefício de execução penal (progressão de 

regime, por exemplo). Sugiro a leitura do julgado TJRS - Agravo em Execução n. 

70060015930/2014. 

B.4) LIVRAMENTO CONDICIONAL E FALTA GRAVE: Súmula 441, do STJ: “A 

falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. 

 

C) DISCUSSÃO QUANTO À REGRA DO ARTIGO 127, DA LEP: A regra diz o 

seguinte: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo 

remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data 

da infração disciplinar”. O STJ, ao julgar REsp interposto pelo MPPR (REsp 

1.424.583/PR, j. 19/05/2014), declarou que, nos termos de julgados anteriores da 

Quinta e da Sexta Turmas do STJ, reconhecido o cometimento de falta grave, é 

obrigatória a decretava da perda de até 1/3 dos dias remidos, sendo certo então que 

a expressão “poderá" contida no artigo 127 da LEP deve ser interpretada como 

verdadeiro “poder-dever” do magistrado, ficando apenas no juízo de 

discricionariedade do julgador somente a fração da perda dos dias remidos que terá 

como limite máximo 1/3 dos dias remidos. 



 

 

Particularmente, eu não concordo com a posição do STJ, na medida em que 

realmente compreendo que a regra do art. 127 da LEP, atualmente, FACULTA ao 

magistrado a possibilidade, ou não, de revogar o tempo da pena anteriormente 

concedido, e me parece também que desenvolver linha interpretativa no sentido de 

que o “poderá" na verdade deve ser lido como “deverá” acaba por estender 

equivocadamente o argumento a um ponto que juridicamente, na minha opinião, não 

se sustenta. A norma é expressa quando faculta ao magistrado tal possibilidade - 

poder-dever do juiz nesse caso não me parece a melhor interpretação (democrática) 

da regra, com todo o respeito ao entendimento da Corte. Penso, contudo, que o fato 

de ser esta uma FACULDADE do juiz (revogar ou não o tempo remido de pena) não 

o coloca na condição do “livre convencimento”: a importância está justamente aqui, 

ou seja, em se fazer, via recurso, o controle racional da argumentação jurídica da 

decisão (a partir, talvez, do artigo 57 da LEP), para, aí sim, evitar eventual abuso ou 

equívoco judicial. Assim, reconhecido que a decisão judicial não apresenta 

fundamentação concreta sobre a situação fática analisada, é aí então que deve ser 

feito o controle da argumentação jurídica da decisão pela via do recurso (agravo, 

especial, habeas corpus etc.). 

 

D) PROVIDÊNCIAS QUANDO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA 

FALTA GRAVE: normalmente são estas as providências que adoto - Reconhecendo 

a prática de falta grave, requeiro ao final: seja imediatamente determinada a 

regressão do regime prisional; caso seja, a decretação de perda dos dias remidos; seja 

elaborado novo relatório atualizado no Sistema Oráculo; seja elaborado cálculo 

atualizado de liquidação de pena, constando como data-base a data da prática da 

infração disciplinar tida como “falta grave”, e, no caso de fuga da unidade prisional, 

da sua recaptura; seja elaborado novo atestado de pena, entregando-se ao apenado e 

à unidade prisional em que se encontra; requerimento genérico de comunicações e 

diligências previstas no CN/CGJ. 

 



 

 

E) POSIÇÃO MPPR SOBRE REMIÇÃO DE CURSO ONLINE - CASO 

INSTITUTO MUNDIAL – divergência entre entendimentos MPPR e Judiciário 

sobre o tema. 


