
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 420.257 - RS (2017/0263751-5)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 
ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI  - RS032676 
   DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 
PACIENTE  : VANDERLEI DE VARGAS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator):

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDERLEI DE 

VARGAS, apontando, como autoridade coatora, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Pretende a impetrante, no presente writ , a remição do tempo de trabalho 

executado pelo paciente no período de 8/8/2012 a 17/8/2012, independentemente de 

ter sido realizado em período anterior ao início da execução do respectivo PEC, por se 

tratar de direito subjetivo do apenado.

Argumenta que a remição deve ter interpretação análoga à do instituto da 

detração, de modo que, em sendo admitido o reconhecimento desta última em razão de 

encarceramento anterior ao cumprimento da respectiva pena, deve ser também 

admitido o da remição.

Requer a concessão da ordem para que reconhecida a remição do tempo de 

trabalho exercido de 8/8/2012 a 17/8/2012.

O pedido de liminar foi indeferido à fl. 71.

As informações foram prestadas às fls. 81/129 e 131/152.

O Ministério Público Federal ofertou parecer, às fls. 154/158, pelo não 

conhecimento do writ .

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 420.257 - RS (2017/0263751-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator):

O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ora 

impugnado, foi assim fundamentado (fls. 51/58):

De acordo com a documentação juntada aos autos 
(especialmente a Guia de Execução Penal - fls. 16/17), cuida-se de 
sentenciado cujo processo de execução penal refere-se a três condenações 
criminais:

(a) Processo n.º 087/2.11.0002110-8: Pena de 08 meses de 
reclusão, em regime semiaberto, substituída por prestação de serviço à 
comunidade, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I, II 
e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - cometido em 
08SET2011;

(b) Processo n.º 087/2.13.0002620-0: Pena de 05 meses de 
prestação de serviço à comunidade, pela prática do delito tipificado no artigo 
28 da Lei n.º 11.343/06 - cometido em 18OUT2013; e,

(c) Processo n.º 087/2.14.0000730-5: Pena total de 07 anos e 06 
meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei n.º 
11.343/06 e artigo 180 do Código Penal - cometidos em 23ABR2014.

O cumprimento da pena teve início na data de 24ABR2014.
Diante dessas informações, o Magistrado de origem, no âmbito 

da execução em curso, declarou remidos 125 (cento e vinte e cinco) dias de 
pena, referentes aos períodos de 01DEZ2015 a 06MAR2016; 07MAR2016 a 
06JUN2016; 07JUN2016 a 10OUT2016; 11OUT2016 a 22DEZ2016 e 
23DEZ2016 a 26ABR2017. Quanto ao período compreendido entre os dias 
08AGO2012 a 17AGO2012, o togado de piso indeferiu a remição, pois 
anterior ao início da execução das penas no processo de execução penal em 
curso.

Pois bem.
A intelecção do juízo de origem encontra amparo em um 

consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial, pelo qual não é lícito 
criar uma "conta corrente" para o fim de isentar de pena aquele que pratica 
uma nova conduta criminosa.

No caso, o período que a defesa busca ver remido (...) é anterior 
ao início da execução das penas no presente expediente, que ocorreu tão 
somente em 24ABR2014. Assim, irretocável a decisão impugnada. Com efeito, 
a adoção de entendimento diverso seria o mesmo que conceder ao apenado 
uma "carta branca" para a prática de futuros delitos, uma verdadeira 
imunidade penal, desfrutando de condição privilegiada em relação a todos os 
demais cidadãos.
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[...]
Aqui, "mutatis mutandis", aplica-se o entendimento consagrado 

em relação ao instituto da detração.
Quando o réu é absolvido de um crime, ou tem extinta a 

punibilidade, é possível computar o respectivo tempo de prisão cautelar para 
fins de detração da pena de outro crime, desde que a pena beneficiada 
refira-se a um crime anterior.

O que se pretende evitar é a existência de um "crédito penal", o 
que, todavia, somente surgiria se a reprimenda detraída pudesse referir-se a 
fato posterior ao crime que ensejou a prisão "indevida". Nesse sentido.

[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução. 

Sabe-se que este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à 

impossibilidade de remição por trabalho executado em momento anterior à prática do 

delito referente à pena a ser remida. A propósito, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 
REMIÇÃO PELO TRABALHO. DESCONTO DOS DIAS TRABALHADOS EM 
OUTRA EXECUÇÃO. PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR AO 
COMETIMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 
CRIAÇÃO DE CRÉDITO CONTRA A JUSTIÇA CRIMINAL. 
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOBRE A 
DETRAÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]
II - "In casu, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal 

Paulista está em consonância com o entendimento consolidado na 
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser possível aplicar-se a 
detração penal dos dias trabalhados no cômputo da pena de processo diverso 
daquele no qual efetivou-se a atividade laboral, exigindo-se, para tanto, que o 
crime ao qual se deseja a detração seja anterior à execução na qual 
implementou-se os dias remidos, hipótese inocorrente nos autos" (AgRg no 
HC n. 326.443/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/5/2017).

III - No presente caso, verifica-se que o período trabalhado pelo 
paciente, e sobre o qual se pretende a remição da pena (28/6/2012 a 
8/5/2013), é anterior à data do cometimento do crime de tráfico (9/7/2013), 
cuja pena está sendo executada, razão pela qual não é possível a remição 
pretendida, tal qual ocorre com a detração, sob pena de criação de um 
crédito em favor do paciente contra a Justiça Criminal.

Habeas Corpus não conhecido. (HC 377.703/SP, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2017), com destaques.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. PRISÃO CAUTELAR RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR AO 
DELITO. INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO 
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DO PRINCÍPIO DA "CONTA CORRENTE". AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tendo em vista as particularidades dialogais que entremeiam 
o delito e seu contexto cronológico, é difícil admitir-se que o sujeito, de 
antemão, já possa ter "remido a culpa" por fato ainda vindouro, sob pena de 
se consagrar o indevido princípio da "conta corrente".

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 
1036459/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011).

No caso em apreço, no entanto, denota-se do acórdão impugnado que o 

trabalho em questão foi realizado em momento posterior (agosto/2012) à prática de 

um dos delitos cuja condenação se executa (set/2011), de modo que, nesta hipótese,  

ainda que anterior ao início da execução, entendo ser possível a remição da pena pelo 

trabalho relativamente ao delito praticado anteriormente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO 
DOS DIAS TRABALHADOS EM EXECUÇÃO EXTINTA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 126 da Lei de Execuções Penais regulamenta a 
remissão da pena em virtude da realização de atividade laboral, como forma 
de concretizar o objetivo ressocializador da reprimenda, inserindo, 
gradativamente, o condenado no convívio social. 

2. No entanto, a jurisprudência deste Sodalício entende ser 
necessária a limitação da concessão do benefício, a fim de desestimular o 
cometimento de novos delitos.

3. No caso abordado nos autos, o agravante pleiteia a remição 
em nova condenação, dos dias trabalhados em execução de pena já extinta, 
tendo o Tribunal a quo confirmado a decisão do magistrado singular, a qual 
denegou o pedido do recorrente por ser impossível efetivar-se a detração, em 
nova condenação, dos dias trabalhados durante a execução de processo já 
extinto.

4. In casu, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal 
Paulista está em consonância com o entendimento consolidado na 
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser possível aplicar-se a 
detração penal dos dias trabalhados no cômputo da pena de processo 
diverso daquele no qual efetivou-se a atividade laboral, exigindo-se, para 
tanto, que o crime ao qual se deseja a detração seja anterior à execução na 
qual implementou-se os dias remidos, hipótese inocorrente nos autos.

5. Agravo improvido. (AgRg no HC 326.443/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017)

Consoante exposto no voto condutor do acórdão supracitado, embora haja a 
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possibilidade do condenado remir o tempo de cumprimento da reprimenda pelo 

exercício do trabalho, como forma de implementar o objetivo ressocializador da pena, 

integrando-o, gradativamente, ao convívio social, a concessão de benefícios não pode 

favorecer o estímulo à prática de novas infrações penais. Por isso, entende-se não ser 

possível a detração, ou a remição – como é o caso, em processo distinto, dos dias 

trabalhados durante a execução de pena já extinta.

Denota-se, portanto, que o que se pretende evitar é o estímulo à prática de 

novos delitos, ou seja, que, em razão de eventual “crédito” já constante em seu favor, 

o apenado cometa uma nova infração, sobre a qual pretenderia eventual abatimento em 

razão do trabalho já realizado, o que, com efeito, não pode ser admitido.

Na hipótese, no entanto, não se trata de fato praticado após o trabalho 

realizado pelo apenado, mas de delito anterior ao labor, de modo que não há falar em 

estímulo ou em “crédito”, pois a infração já havia sido praticada.

Por essa razão, não se verifica similitude entre as hipóteses de vedação de 

incidência do instituto da remição, devendo, nesse contexto, ser dado o mesmo 

tratamento utilizado para a detração.

Ante o exposto, voto por conceder a ordem para determinar que seja 

reconhecida a remição do tempo de trabalho exercido pelo paciente no período de 

8/8/2012 a 17/8/2012, relativamente ao delito praticado anteriormente.
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