
QUESTÕES DIVERGENTES DO CURSO 
“CÁLCULO DE PENA: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA”

1) Na hipótese em que o magistrado suspende o cumprimento de pena
em regime aberto  do  indivíduo devido ao  requerimento  de autorização
para  trabalhar  em  outro  Estado,  mas  este  retorna  antes  do  prazo
requerido,  qual  vai  ser  a  data  do  reinício  da  pena:  a  data  do  efetivo
retorno ou a que o Juiz havia determinado na decisão de suspensão?
Conforme o palestrante Dr. Eduardo Diniz Neto, essa suspensão não deveria

ser  concedida  por  ausência  de  previsão  legal.  O  que  se  deve  fazer  é

encaminhar  os  autos  de  execução  penal  para  a  jurisdição  competente.  De

acordo com o art.  27, §1º,  da Resolução nº 93/2013 do Órgão Especial  do

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em se tratando de execução de pena

em meio aberto, havendo notícia, no processo de execução, sobre a alteração

do local de residência do sentenciado, declinar-se-á a competência ao juízo

competente,  nos  termos  do  caput  do  artigo,  após  a  baixa  do  registro  no

distribuidor. Porém, o palestrante ressaltou que, caso já tenha sido concedida a

suspensão, deve-se considerar a data da efetiva apresentação do sentenciado

em Juízo. 

2) Se  o  sentenciado  esteve  preso  provisoriamente  por  novo  delito,  a
calculadora do Projudi Execução conta esse período como data-base, até
por  causa  da  detração.  Mas  o  que  ocorre  se,  pelo  novo  delito,  foi
condenado  no  fechado  e  anteriormente  estava  cumprindo  pena  no
semiaberto?
Sobrevindo condenação no curso da execução, deve-se somar a nova pena ao

restante da que estava sendo cumprida,  para determinação do regime, nos

termos do art. 111, parágrafo único, da LEP. Neste caso, 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, conforme o caput

do mesmo artigo.



3) No que diz respeito à revogação do tempo de pena remido, prevista
no art. 127 da LEP, a palavra "poderá" não está vinculada ao quantum? O
livre convencimento, a faculdade, não estão relacionados à determinação
de quanto será a perda?
Em que pese o palestrante Dr. Leandro Garcia Algarte Assunção se posicionar

pela  faculdade  do  juiz  de  revogar  ou  não  o  tempo  de  pena  remido,  a

jurisprudência  tem se  posicionado majoritariamente  pela  obrigatoriedade  da

revogação, ou seja: “o art. 127 da LEP outorga ao julgador a discricionariedade

apenas com relação ao  quantum da pena remida que deverá ser perdida em

face do cometimento de falta grave, e não a faculdade de deixar de aplicar

referida  punição" (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). No STJ se entende da mesma forma, como neste

precedente paradigmático que serviu de base a vários outros: HC 201.068/RS,

Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em 18/08/2011,  DJe

01/09/2011.

4) A remição pela leitura é constitucional?
Este Centro de Apoio Operacional possui um parecer pela constitucionalidade

da  remição  por  leitura,  disponível  em:

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/constitucionalidad

eremicaoleitura.pdf

5) Se ainda não transitou em julgado a nova condenação, que sobreveio
no curso da execução, qual seria a data-base? A última prisão? A data da
unificação?
Neste  caso,  deve-se  somar  a  nova  pena  ao  restante  de  pena  a  cumprir.

Existindo  pedido  de  benefício  e  ainda  não  transitada  em  julgado  a  nova

sentença, a data-base será a data do trânsito em julgado para a acusação,

tendo em vista que, em recurso da defesa, não poderá haver aumento de pena

em  segundo  grau.  Nesse  sentido:  TJPR  -  3ª  C.Criminal  -  RA 896162-2  -

Cascavel -  Rel.: Clayton Camargo - Unânime - J. 31.05.2012.

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/constitucionalidad


6) Recebemos, recentemente,  agravos com tese da Defensoria Pública
no  sentido  de  que,  mesmo  no  sistema  Projudi,  o  Defensor  Público
precisaria ser intimado pessoalmente por meio de Oficial de Justiça. Qual
o entendimento dos palestrantes?
Segundo os palestrantes, não cabe, valendo o sistema eletrônico da mesma

forma para todas as partes, inclusive o Defensor Público. 

Registre-se que a Lei Complementar Federal nº 80/1994, em seu artigo 128, I,

prevê  que é prerrogativa  dos  membros da Defensoria  Pública  do  Estado  o

recebimento,  inclusive quando necessário,  mediante entrega dos autos com

vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância

administrativa, o que é conferido também pela Lei Complementar Estadual nº

136/2011, no artigo 156, I, com a mesma redação. Porém, o Órgão Especial do

TJPR já se posicionou, por unanimidade, no sentido de que a intimação do

Defensor Público pelo sistema Projudi não tem o condão de causar nulidade,

quando não evidenciado o prejuízo processual à parte (TJPR - Órgão Especial

- A - 1219102-3/01 - Foz do Iguaçu - Rel.: Guilherme Luiz Gomes - Unânime -

J. 04.08.2014).

7) No caso de cometimento de falta grave, a data-base para progressão
de regime será no dia do cometimento da falta ou quando do ingresso do
preso no regime decorrente da falta?
Majoritariamente, entende-se que a data a ser considerada é do dia em que se

cometeu a falta grave, com exceção à hipótese de fuga, quando então será

considerada a data da recaptura do foragido, uma vez que essa modalidade de

falta grave se protrai no tempo. Nessa orientação: STJ. HC 172.059/RS, Rel.

Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  03/05/2012,  DJe

10/05/2012;  TJPR -  5ª  C.Criminal  -  RA 713096-5  -  Cascavel  -  Rel.:  Lauro

Augusto Fabrício de Melo - Unânime - J. 27.01.2011) (TJPR - 4ª C.Criminal -

RA - 894044-1 - Mandaguari -  Rel.: Carvilio da Silveira Filho - Unânime -  - J.

21.06.2012.



8) No caso de, na sentença condenatória, ser reconhecido o concurso
formal  entre  um  crime  comum  (6  anos)  e  outro  hediondo  (5  anos),
restando a pena fixada em 7 anos (6 + 1/6), para a progressão de regime,
como deverão ser calculadas as respectivas frações? 
Deve-se calcular a fração de 1/6 para a pena de 6 anos (crime comum) e a

fração de 2/5 para a causa de aumento de pena de 1/6 (1 ano, em razão de

crime  hediondo  ou  equiparado).  Nesse  sentido:  TJRJ.  Terceira  Câmara

Criminal. Agravo em Execução nº 0018046-18.2012.8.19.0000. Origem: Juízo

da Vara de Execução Penal da Capital. Agravante: Bruna de Souza Marinho.

Agravado: Ministério Público. Relatora: Des.  Suimei Meira Cavalieri.  Julgado

em 14/06/2012.  Publicado  em 18/06/2012.  Igualmente,  o  artigo  escrito  por

SCHARTH,  Daniel;  ROIG,  Rodrigo Duque Estrada.  Execução penal:  cálculo

discriminado no crime continuado. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4003, 17

jun.  2014.  Disponível  em:  <http://jus.com.br/artigos/29500>.  Acesso  em:  25

ago. 2014. 

9) Nos casos de Livramento Condicional e falta grave, qual é o termo a
quo para novo requerimento desse benefício: a partir do cometimento da
falta grave ou a partir da data de sua reabilitação?
Conforme entendimento consolidado na Súmula 441/STJ, “a falta grave não

interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. Frise-se que a

interrupção,  aqui,  se  refere  ao  requisito  objetivo,  o  que  não  obsta  que  o

Livramento Condicional seja negado em razão de mau comportamento devido

às faltas graves praticadas. Ademais, em caso de cometimento de novo crime

durante  a execução  penal,  este Centro de  Apoio Operacional entende que,

diferentemente  do  que  ocorre com a  mera  falta  grave,  deve-se  reconhecer

nova data-base para concessão do Livramento a partir do trânsito de julgado

da  nova  condenação,  conforme  manifestação  disponível  em:

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/boletim106/Livram

ento_Condicional_posicionamento_CAOP.pdf

http://jus.com.br/artigos/29500
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/boletim106/Livram


10) Levando-se em conta os arts. 33 e 126, §1º, II LEP, como proceder ao
cálculo  para  efeitos  de  remição  em  relação  ao  condenado  a  regime
fechado  cumprindo  pena  na  cadeia  pública  local,  com  declaração  da
administração de que labora 7 dias por semana auxiliando na cozinha?
A certidão ou atestado deverá conter detalhadamente a quantidade de horas

trabalhadas por dia, sob pena de se ver prejudicado o pedido de remição de

pena. Nesse sentido:  TJMG. Agravo em Execução Penal 1.0433.09.270341-

5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel  ,  3ª  CÂMARA CRIMINAL,

julgamento em 01/04/2014, publicação da súmula em 08/04/2014.  Ademais, é

indispensável a fiscalização para se verificar a idoneidade do trabalho ou do

estudo, a fim de se evitar fraudes. 


