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APRESENTAÇÃO DO BOLETIM CRIMINAL N° 04 

 

O Centro de Apoio Operacional Criminal do Estado do Maranhão – CAOPCrim tem 

como um de seus objetivos fornecer subsídios a atuação das Promotorias de 

Justiça Criminal do Estado do Maranhão, respeitadas as particularidades de cada 

uma, em conformidade com a Lei Complementar 13/1991. 

 

Nesse intuito, expede, bimestralmente, um Boletim Criminal, com escopo de 

comentar e analisar, brevemente, inovações legislativas e/ou jurisprudenciais que 

impactam a atuação na área criminal e refletem na atuação dos membros do 

Parquet Estadual. 

 

Assim, o Boletim Criminal n° 04 versa sobre jurisprudências que refletem na 

atuação dos seus membros, com enfoque em Execução Penal, com a finalidade 

de auxiliá-los no desempenho de suas tarefas e produção de peças processuais. 
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1) DECISÕES RELEVANTES SOBRE EXECUÇÃO PENAL 
COMENTADAS PELO CAOP-CRIM 

 

 Possibilidade de execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, sem contrariar o princípio da presunção de 

inocência.  

 

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). 

ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 1. Em regime de repercussão geral, fica 

reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 

que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 

grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 

afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (ARE 964246 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 

10/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016). 

 

EMENTA HABEAS CORPUS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. 

POSSIBILIDADE. 1. A execução antecipada de 

acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda 

que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 

5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori 

Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016). Ressalva de entendimento desta 

Relatora. 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, ao 

indeferir as medidas cautelares requeridas nas ADC's 43 e 44, em que 

pretendida, ao argumento da inconstitucionalidade do art. 283 do CPP, a 

suspensão das execuções antecipadas da condenação confirmada em 2º 
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grau. 3. Ratificação da jurisprudência da Casa, ao julgamento do ARE 

964.246-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 25.11.2016, 

sob a sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos: 

a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 

recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 

afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 4. Ordem de 

habeas corpus indeferida, com a cassação da liminar anteriormente 

concedida. (HC 161300 / SP - SÃO PAULO 

HABEAS CORPUS. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO. Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. ROSA WEBER. Julgamento:  13/08/2019. Órgão 

Julgador:  Primeira Turma. DJe- 29-08-2019).  

 

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE 

DIREITOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O tema em 

discussão no recurso extraordinário tem natureza constitucional 

(execução provisória da pena em face do princípio da presunção de 

inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal), tendo a parte 

agravada demonstrado a devida repercussão geral da matéria. 2. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. 

Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu 

que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo 

grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não 

culpabilidade. Na ocasião, o STF não restringiu o alcance da decisão 

apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (E 1200858 

AgR / SP - SÃO PAULO. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento:  28/06/2019. DJe- 07-

08-2019).  

12/01/2020. 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ROUBO 

MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTE SEM CONTINUIDADE 

DELITIVA E CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXCLUSÃO DA 

MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA POR TER SIDO REVOGADA. 

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=161300&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M#_blank
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1200858&classe=RE-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M#_blank
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1200858&classe=RE-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M#_blank
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INVIABILIDADE.RECURSO NÃO PROVIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA. PEDIDO PREJUDICADO. 1.Inviável excluir a majorante 

prevista no inciso I, § 2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), por 

ter sido revogada pela Lei nº 13.654/2018, quando tal acréscimo não foi 

aplicado pelo Juiz de base na dosimetria da pena do réu. 2. Conforme recente 

entendimento do Pretório Excelso, a execução provisória de acórdão penal 

condenatório, que manteve a condenação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 

presunção de inocência, motivo pelo qual a prisão é medida que se impõe 

visando à imediata execução da pena aplicada. 3. Recurso não provido. (TJ-

MA - APR: 00003061220178100036 MA 0320942018, Relator: JO├O 

SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 14/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2019 00:00:00). 

 

 

Desde o julgamento do HC 126.292/SP, a Corte Máxima brasileira mudou 

seu entendimento, entendendo possível a execução da pena após o julgamento 

de recurso em segunda instância – quando é exaurida a possibilidade de discutir 

o fato criminoso e as provas de sua prática –, sem que isso contrarie o estado de 

inocência positivado na Constituição. 

Pois, havendo equívocos no julgamento dos recursos em 2° instância, é 

possível a impetração de habeas corpus ou alguma medida cautelar.  

Com o advento das ADCs 43 e 44 – requerendo a declaração de 

constitucionalidade do art. 283 do Código Penal –, o tema retornou a pauta do 

Supremo que manteve seu entendimento afirmando que o dispositivo legal retro 

não obsta o início da execução penal, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, 

pois a partir delas o condenado passa de um estado de inocência para o estado 

de não-culpa já que não haverá mais análises fáticas e probatórias.  

Nesse passo, pressupor o esgotamento das vias recursais para só então 

iniciar a execução da pena é perpetuar a cultura jurídica brasileira de recursos 

meramente protelatórios que abarrotam os tribunais superiores (conforme 

pesquisa realizada pela Coordenadoria de Gestão da Informação do STJ, apenas 

0,62% dos recursos criminais impetrados levam à absolvição do réu, confirmando 
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a baixa taxa de correção de erros do Judiciário, aumentando cada vez mais o 

descrédito da sociedade no Poder Judiciário)1.  

Para além disso, incentiva a seletividade penal, pois é mínima a 

porcentagem de condenados que possuem poder aquisitivo para arcar com custos 

processuais em tribunais superiores e as defensorias públicas não possuem 

estrutura capaz de suprir tal demanda.  

Ainda, válido ressaltar que a execução imediata da pena não é incremento 

ao caos carcerário como se alega, pois, apesar dos graves problemas estruturais 

existentes no sistema penitenciário, isso não tem ligação direta com a execução 

antecipada da pena, mas sim com um sistema que, de modo geral, pune-se muito 

mal, havendo um massivo número de prisões – definitivas e cautelares – pela 

prática de fatos que poderiam ser resolvidos por alternativas penais. 

Assim, perfeitamente cabível o cumprimento de decisões quando as provas 

e fatos já possuem natureza definitiva.  

 

 

 Nova condenação e unificação das penas.  

 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. NOVA 

CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVERSÃO DA PENA 

RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE 

CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. PRECEDENTES. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ- RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.780.902 - SP (2018/0307880-4) RELATORA: MINISTRA 

LAURITA VAZ, DJulg. 05/06/2019).  

 

Inteiro Teor da Decisão, clique aqui.    

 

O artigo 181 da Lei de Execuções Penais elenca as hipóteses de conversão 

da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, senão vejamos:  

                                                           
1  Pesquisa STJ. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/pesquisa_recursos.pdf >.  

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=96766675&num_registro=201803078804&data=20190611#_blank
http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/pesquisa_recursos.pdf#_blank
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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 (grifo nosso). 

 
Ainda, preceitua o art. 44, §5º do Código Penal, que advindo condenação 

de pena privativa de liberdade, por crime diverso, caberá ao juiz titular da execução 

penal decidir sobre a conversão do artigo 181 da LEP, podendo inclusive não 

aplicá-la, caso verifique que o apenado tem condições de cumprir a pena 

anteriormente imposta cumulativamente a privativa de liberdade.  

Importante salientar que, na conversão do art. 181, o tempo cumprido da 

pena restritiva de direitos não será computado na execução da pena privativa de 

liberdade.  

 

 

 Unificação das penas com novo crime praticado durante a execução 

penal: alteração de data-base para concessão de benefícios.  

 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 

SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS 

BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA 

DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a 

unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido 

após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a 
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regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante 

inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, 

em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a 

desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou 

desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da 

execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta 

disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no 

curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos 

já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe 

a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do 

livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a 

superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia 

servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante 

bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não 

constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto 

evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece 

hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos 

pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do 

sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso 

não provido. (STJ - REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).  

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA 

CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, 

se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.  

2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 

1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou 

seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não 

altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser 
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considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 

restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal. 

(HC 460.043/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018). 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE 

REGIME E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. 

ÚLTIMA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL ADOTADO. RECURSO 

REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORÇA 

VINCULANTE. ARTIGOS 927, III E 928, II DO CPC C/C ART. 3º DO CPP. 

APLICAÇÃO. PROVIMENTO. “A unificação de penas não enseja a alteração 

da data-base para concessão de novos benefícios executórios.” Precedente do 

STJ1. O pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de 

recurso repetitivo representativo de controvérsia possui força vinculante, sendo 

sua observância, de acordo com o art. 927, III e art. 928, II do CPC, medida que 

se impõe.         3. Recurso provido.  ACÓRDÃO   Vistos, relatados e discutidos 

os autos do Agravo em Execução Penal nº 0806942-69.2017.8.10.0000, 

“unanimemente e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de 

Justiça modificando em banca, a Segunda Câmara Criminal deu provimento ao 

recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator”. (PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. Segunda 

Câmara Criminal   AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 0810328-73.2018.10 

Relator : Desembargador Vicente de Castro. DJe: 03/07/2019).         

 

Na atual esteira jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, advindo 

nova condenação no curso da execução penal, unificam-se as penas, mas a data-

base para a concessão dos benefícios da execução – progressão de regime e 

livramento condicional - permanece inalterada, contrariando entendimento 

adotado pelo STF, sob a justificativa de que Lei de Execução Penal não impõe a 

interrupção do prazo e aplicar tal medida ofende o princípio da legalidade.  

Para além disso, a pena decorrente de nova condenação não guarda 

relação com o lapso temporal de execução da pena, não devendo influenciar na 

obtenção de benefícios que estão vinculados ao “merecimento” do apenado, salvo 

se o crime for praticado durante o cumprimento de pena.  



 

 

 
10 

Ademais, a súmula 534 do STJ já prevê a interrupção do prazo para a 

progressão de regime quando o apenado pratica crime doloso no curso da 

execução criminal, representando falta grave.  

De modo que, haveria uma interrupção no momento da prática do crime e 

outra no momento em que as penas fossem unificadas, caracterizando bis in idem 

e excesso de execução. 

 

 

 Cometimento de falta grave pelo preso provisório.  

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA 

DE FALTA GRAVE DURANTE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. 

NORMAS DA EXECUÇÃO IGUALMENTE APLICÁVEIS AOS PRESOS 

PROVISÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI N. 7.210/84. ORDEM 

DENEGADA. 1. A teor do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.210/84, as normas 

da execução penal devem ser igualmente aplicadas ao preso provisório e ao 

condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento 

sujeito à jurisdição ordinária. 2. Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos 

ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de 

caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e 

reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da 

ordem nos estabelecimentos prisionais. 3. O reconhecimento de falta grave é 

também relevante ao preso provisório, que possui direito à progressão de 

regime antes do trânsito em julgado e à futura detração, assim gerando a falta 

disciplinar reflexos no cumprimento da pena. 4. O art. 39 da Lei de Execução 

Penal elenca os deveres do condenado e, em complemento, o parágrafo único 

prevê a aplicação do disposto no caput ao preso provisório, no que couber. Da 

mesma forma, o art. 50 da LEP prevê os atos considerados como falta de 

natureza grave, e o parágrafo único dispõe sobre a aplicação do disposto no 

caput ao preso provisório, também no que couber. 5. Ordem denegada. (STJ- 

HC 390.340/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

24/10/2017, DJe 06/11/2017).   

 

 

Preceitua o art. 2°, parágrafo único da Lei de Execuções Penais que:  
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“Art. 2º. ... 

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado 

pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição 

ordinária”.  

Assim, o preso provisoriamente – em prisão temporária, flagrante ou 

preventiva –, submete-se a todas as regras disciplinares de execução das prisões, 

inclusive deveres e sanções penais contidas na LEP, a exemplo da inclusão em 

Regime Disciplinar Diferenciado:  

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;           
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.             

§ 1
o

 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.           (Incluído pela Lei nº 
10.792, de 2003) 

§ 2
o

 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. (Incluído pela Lei 
nº 10.792, de 2003). 

 
Desse modo, aquele preso provisório que pratica falta grave arca com as 

sanções correspondentes a falta praticada podendo, inclusive, ser submetido a 

mais drástica delas – inclusão em RDD, uma vez que o artigo supratranscrito 

prevê, expressamente, essa possibilidade. 

 

 

 Falta grave cometida em regime fechado. 

 

HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na 

via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda 

que substitutivo do recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
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CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – PROGRESSÃO – TEMPO – TERMO 

INICIAL. Uma vez cometida falta grave no curso do cumprimento da pena em 

regime fechado, tem-se a fixação de novo termo inicial para progredir – 

inteligência da Lei de Execução Penal. (STF- HC 114494, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 12-12-2017 PUBLIC 13-12-2017). 

 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 52, 

CAPUT; 112, CAPUT; 118, CAPUT, I E § 2º; E 127, TODOS DA LEP. FALTA 

GRAVE COMETIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO. 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO 

JUÍZO DA EXECUÇÃO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-

BASE PARA BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO E PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS 

REMIDOS. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR SOMENTE 

QUANTO À FRAÇÃO DA PERDA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS 

DA TERCEIRA SEÇÃO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS. 1. 

Verifica-se a regularidade da decisão do Juízo da execução penal, em dispensar 

a audiência de justificação, notadamente em razão da ausência de regressão 

de regime prisional, portanto, em conformidade com jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. 2. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo 

sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado 

antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em 

procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à 

ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017). 3. Reconhecida a falta grave, 

merece reparos a decisão proferida nos embargos infringentes, que atestou a 

regularidade procedimental, no que diz respeito ao entendimento do Juízo da 

Execução Boletim Criminal Comentado – Agosto-2019 (semana nº 04) 7 

Criminal quanto à suficiência das medidas administrativas aplicadas, de 

competência exclusiva do diretor do estabelecimento prisional. 4. Na presente 

hipótese, tanto o Juízo da execução como o Tribunal a quo reconheceram a 

configuração da falta grave, dessa forma, imperioso o retorno dos autos para 

aplicação das sanções cabíveis, notadamente no que se refere à fixação de 

nova data-base para concessão de novos benefícios, exceto livramento 

condicional, indulto e comutação da pena; bem como na escolha da fração de 
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perda dos dias remidos. 5. Recurso especial provido para determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de que seja 

estabelecida, de maneira fundamentada, a fração da perda dos dias remidos 

aplicável ao caso, observado o limite de 1/3, bem como definida a nova data-

base para concessão de novos benefícios, exceto livramento condicional, 

indulto e comutação da pena. (STJ- REsp 1765936/RS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 

02/04/2019). 

 

Nos moldes da jurisprudência dos tribunais superiores – STJ e STF – a data-

base para a progressão de regime se dá quando o apenado preenche os requisitos 

previstos em lei, ainda que diversa a data que lhe foi concedido o benefício, de 

modo que o cometimento de falta grave não implica na perda de todos os dias 

remidos.  

Diz o art. 127 da Lei de Execuções Penais que “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”, assim o 

juiz da execução observará a natureza, circunstâncias e consequências do fato, 

nos termos do art. 57 do mesmo diploma legal.  

Ainda, a súmula 441 do STJ é clara em afirmar que “a falta grave não 

interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, assim como a 

súmula n. 535 do STF estabelece que “a prática de falta grave não interrompe o 

prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.  

Nesse sentido, quando há o cometimento de falta grave, reinicia-se a 

contagem do prazo da progressão, fixando-se uma nova data-base, conforme 

expresso entendimento da súmula 526 do 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”. 

 

 

 Execução Penal e cláusula “rebus sic stantibus” 
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"PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO 

DE REGIME CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DIANTE DO NÃO 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. COISA JULGADA. 

CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. 

ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. ERRO MATERIAL. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ORDEM DENEGADA. 

1. A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-

se à cláusula rebus sic standibus, é dizer, está atrelada à manutenção dos 

pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. 

2. In casu, inexiste o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que a 

decisão que revogou a progressão de regime equivocadamente concedida ao 

paciente, diante do constatado erro material, não padece de nenhuma 

ilegalidade, tampouco caracteriza ofensa à coisa julgada. Uma vez constatada 

a existência de nova execução, até então desconhecida, agiu com acerto o 

Juízo singular ao reconhecer a alteração do substrato fático-jurídico e revogar 

a decisão que havia deferido o benefício, por ausência de lapso temporal, sob 

pena de, ao contrário, manter o apenado em um regime de cumprimento de 

pena do qual ele ainda não faz jus por não ter preenchido o requisito objetivo. 

3. Ordem denegada.” (HC 385.541/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 

 

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO 

DE NOVO DELITO (TRÁFICO DE DROGAS) DURANTE O PERÍODO DE 

PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS 

PELO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 

1. O art. 127 da Lei de Execução Penal preceitua que o condenado que for 

punido com falta grave perderá o direito ao tempo remido pelo trabalho, 

iniciando-se o novo cômputo a partir da data da infração disciplinar. 

2. O entendimento desta Corte Superior e do Pretório Excelso é de que o 

instituto da remição constitui, em verdade, um benefício concedido ao apenado 

que trabalha e a decisão acerca de sua concessão sujeita-se à cláusula rebus 

sic stantibus. 

3. Tratando-se a remição de mera expectativa de direito do reeducando, não 

afronta a coisa julgada a decisão que determina a perda do referido benefício 

legal, mesmo que transcorridos 2 anos do decisum que reconheceu o 
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cometimento da falta grave. 4. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 

5. Ordem denegada.” (HC 116.653/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2009, DJe 11/05/2009). 

 

Na execução penal, a coisa julgada está sujeita à cláusula rebus sic 

stantibus - “[...] o contrato se cumpre se as coisas (rebus) se conservarem [...] no 

estado preexistente (stantibus), quando de sua estipulação, isto é, desde que não 

tenham sofrido modificações essenciais.” 2  –, estando as decisões relativas a 

execução da pena vinculadas a permanência da situação fática.  

É o caso da Súmula Vinculante n°9, a qual dispõe que, por força da cláusula 

rebus sic stantibus, a decisão que concede a remição da pena não faz coisa 

julgada, podendo o apenado perder o tempo remido se cometer falta grave.  

Ou, ainda, de um apenado que pode ter sua progressão de regime revisada 

se for constatada a prática de falta grave anterior a concessão do benefício, 

mesmo que a decisão não seja mais passível de recurso.   

De outra banda, se algum benefício é denegado ao apenado por força de 

atestado afirmando má conduta carcerária pela prática de falta grave, sobrevindo 

absolvição da conduta, a decisão também pode ser modificada e a benesse 

pleiteada concedida.   

Sobre esse instituto, merece destaque o caso do apenado Roger 

Abdelmassih –condenado a 181 anos de reclusão pela prática de crimes de 

estupro – que cumpria pena em regime fechado e foi beneficiado com a concessão 

de prisão domiciliar no ano de 2017, agora investigado pelo suposto cometimento 

de fraude no relatório médico apresentado ao juízo que execução penal, que 

culminou na concessão do benefício3. Uma vez que se comprove que a debilidade 

na saúde do apenado não existia, embora a decisão exarada não seja mais cabível 

                                                           
2 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. v. 3- 4, p. 33.  
 
3 Jornal O Globo. Justiça manda apurar suposta fraude de Abdelmassih para obtenção de 
prisão domiciliar. Disponível em: < https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/noticia/2019/07/24/justica-manda-apurar-suposta-fraude-de-abdelmassih-para-obtencao-
de-prisao-domiciliar.ghtml >.  

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/07/24/justica-manda-apurar-suposta-fraude-de-abdelmassih-para-obtencao-de-prisao-domiciliar.ghtml#_blank
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/07/24/justica-manda-apurar-suposta-fraude-de-abdelmassih-para-obtencao-de-prisao-domiciliar.ghtml#_blank
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/07/24/justica-manda-apurar-suposta-fraude-de-abdelmassih-para-obtencao-de-prisao-domiciliar.ghtml#_blank
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de recurso, a mesma deve ser revista e não haverá ofensa a coisa julgada 

assegurada no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. 

 

 

 A extinção da Pena é condicionada ao pagamento de multa imposta.  

 

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.171.615 SÃO PAULO  

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN.  

RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

RECDO.(A/S) :BEBETA BONGA SOFRIMENTO. PROC.(A/S)(ES) 

:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Relatório.  

(...) 

No julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da ADI 3150, na sessão de 

13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria, decidiu que a nova redação do art. 51 

do Código Penal, dada pela Lei 9.268/96, não retirou o caráter de sanção 

criminal da pena de multa.  

Na oportunidade, fundamentei meu voto nestes termos: 

(...) 

Na espécie, o TJSP, aplicando entendimento do STJ firmado no Recurso 

Especial 1.519.777/SP, manteve a decisão do Juízo da 2ª Vara das Execuções 

Criminais da Comarca de São Paulo que declarou, independentemente do 

pagamento da pena de multa aplicada, extinta a punibilidade da recorrida.  

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não se coaduna com a atual 

jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão recursal deve 

ser acolhida.  

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão que declarou 

extinta a punibilidade da recorrida independente do pagamento da pena de 

multa, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

 

Depreende-se da jurisprudência acima colacionada que o STF reafirmou 

seu entendimento no sentido de que o cumprimento de pena privativa de liberdade 

não detém, por si só, o condão de findar a punibilidade quanto ao crime praticado, 
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se ainda não houver sido liquidada a pena de multa imposta ao autor, uma vez que 

esta também possui natureza de sanção penal.   

Não obstante, o plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

legitimidade do Órgão Ministerial de executar a sanção penal pecuniária na vara 

de Execuções Penais.  

Nos termos da decisão, a mudança introduzida pela Lei n. 9.268/1996, no 

art. 51 do Código Penal, não alterou a natureza penal da pena de multa, devendo-

se manter a aplicabilidade do art. 164 da Lei de Execuções Penais, cabendo ao 

Parquet a fiscalização – Ação Penal 470 e ADI 3150, julgadas em 13/12/2018.  

Destaque-se que, somente quando o Órgão Ministerial se quedar inerte por 

mais de 90 dias, é que poderá o juiz titular da Execução Penal notificar a Fazenda 

Pública para que execute a cobrança junto a Vara de Execuções Fiscais – Lei. 

6.830/1980.  

 

 Termo inicial da prescrição da pretensão executória 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. 

Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os 

embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, 

impõe-se o desprovimento. PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – 

ACÓRDÃO. Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de 

mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição. 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL. O marco 

inicial do prazo da prescrição da pretensão executória coincide com a data em 

que possível a execução do título judicial condenatório. 

(ARE 1054714 AgR-segundo-ED, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 

Turma, julgado em 15/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 

31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. INÍCIO DE PRAZO PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO 

EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 
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1. A definitividade do decreto condenatório é condição para a execução da pena 

imposta, uma vez que não haveria como se falar em início do prazo prescricional 

a partir do trânsito em julgado apenas para a acusação em razão da 

impossibilidade do Estado dar início à execução da pena, já que ainda não 

haveria uma condenação definitiva, condicionada à resignação do acusado com 

a prestação jurisdicional. 

2. Nesse aspecto, em observância ao princípio contido no artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal, faz-se uma adequação hermenêutica do disposto no 

artigo 112, inciso I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei n. 7.209/84, 

sendo, pois, anterior ao atual ordenamento constitucional, de forma a 

estabelecer como termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória 

a data em que ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto 

somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado 

pelo Estado (Doutrina de Alberto Silva Franco e Rui Stoco in Código Penal e 

sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 577). 

3. "Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, se ainda não 

houve o trânsito em julgado para ambas as partes" (REsp nº 252.403/PR, Rel. 

Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 03/06/2002) 4. Agravo regimental não 

provido. 

(AgRg no REsp 1323336/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). 

 

 

Positivada no art. 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão 

executória incide sobre a pena efetivamente imposta, tendo como pressuposto a 

superveniência de uma sentença condenatória transitada em julgado, seguindo os 

prazos previstos ao teor do art. 109 do mesmo diploma legal, permanecendo os 

efeitos penais e extrapenais da sentença. 

Embora defina a lei que essa modalidade de prescrição começa a contar do 

dia em que a sentença transita em julgado para a acusação – art. 112, I do CP – 

decidiu a jurisprudência do STJ que o termo inicial da contagem se dá com o 

trânsito em julgado para ambas as partes, pois somente com o trânsito em julgado 

para a acusação não há condenação definitiva.  
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O entendimento foi acompanhado pela Corte Máxima do país, a qual 

reconheceu que o termo a quo da prescrição da pretensão executória é o trânsito 

em julgado da sentença para a defesa.  
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2) OUTRAS JURISPRUDENCIAS SOBRE EXECUÇÃO PENAL 

 

 Possibilidade de oitiva do condenado, em audiência de justificação no 

Juízo da Execução Penal, sem prévio PAD (procedimento 

administrativo disciplinar): 

 

Ementa: Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. 

Prévio procedimento administrativo disciplinar. Desnecessidade. 

Repercussão geral reconhecida. 1. Nos termos das recentes decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da 

Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do 

defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento 

Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou 

insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta 

grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática 

de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios 

do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento 

da repercussão geral da questão constitucional suscitada. (STF. RE 972598 

RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 06/04/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-

2017). 

 

 

 Vedação de indulto ao condenado pela prática do crime de associação 

ao tráfico.  

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 

9.246/2017. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44, CAPUT, DA LEI 

11.343/2006. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

O art. 44 da Lei n. 11.343/2006 estatui que "os crimes previstos nos arts. 33, 

caput e § 1º, e 34 a 37 da Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, 

indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em 

restritivas de direitos." 2. Embora a vedação à concessão do indulto ao crime 

de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não 
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conste, de fato, no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, está expressamente 

delineada no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. Não é possível a 

concessão de indulto ou comutação da pena ao condenado pelo delito de 

associação para o tráfico de drogas, pois há vedação legal contida no art. 44, 

caput, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. 

(STJ- AgRg no HC 464.605/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 

2/4/2019, DJe 8/4/2019).  

 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. 

ART. 44, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

ORDEM DENEGADA. 1. O crime de associação para o tráfico de entorpecentes 

(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) não figura no rol de crimes hediondos ou a 

delitos eles equiparados. Precedentes. 2. A competência para conceder indulto 

é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da 

Constituição Federal. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à 

observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo 

incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária. 3. A 

vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico 

de drogas, embora não conste no Decreto de 12 de Abril de 2017, está 

delineada no art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/06. 4. Ordem denegada (STF. HC 

430.217/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/10/2018). 

 

 

 Constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de 

condenados por crimes violentos em banco de dados estatal.  

 

Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos 

fundamentais. Penal. Processo Penal. 2. A Lei 12.654/12 introduziu a coleta 

de material biológico para obtenção do perfil genético na execução penal por 

crimes violentos ou por crimes hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). Os limites dos 

poderes do Estado de colher material biológico de suspeitos ou condenados por 

crimes, de traçar o respectivo perfil genético, de armazenar os perfis em bancos 

de dados e de fazer uso dessas informações são objeto de discussão nos 

diversos sistemas jurídicos. Possível violação a direitos da personalidade e da 

prerrogativa de não se incriminar – art. 1º, III, art. 5º, X, LIV e LXIII, da CF. 3. 

Tem repercussão geral a alegação de inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 
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7.210/84, introduzido pela Lei 12.654/12, que prevê a identificação e o 

armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou 

hediondos. 4. Repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.  (STF. 

RE 973837 RG / MG - MINAS GERAIS. REPERCUSSÃO GERAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a):  Min. GILMAR MENDES. 

Julgamento: 23/06/2016). 
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3) SÚMULAS APLICÁVEIS À EXECUÇÃO PENAL 

 

 

 Súmulas Vinculantes 

 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 

 

Súmula vinculante 9: O disposto no artigo 127 da Lei nº 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. 

 

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. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 

2011) 

Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão 

exceder a trinta dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar 

diferenciado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

 

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. 2º da Lei n. 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 de exame criminológico.     

                                 

Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza 

a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se 

observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
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 Súmulas STF 

 

SÚMULA 422: A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, 

quando couber, ainda que importe privação da liberdade. 

 

SÚMULA 499: Não obsta à concessão do "sursis" condenação anterior à pena de 

multa. 

 

SÚMULA 520: Não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o art. 

777 do CPP, tenha o sentenciado cumprido mais da metade do prazo da medida 

de segurança imposta. 

 

Art. 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da 

medida de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do 

Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o 

exame, para a verificação da cessação da periculosidade. 

§ 1o Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver 

sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. 

§ 2o Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que 

requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que se referem os n. I e II 

do art. 775 ou ordenará as diligências mencionadas no IV do mesmo artigo, 

prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo. 

 

SÚMULA 525: A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, 

quando só o réu tenha recorrido. 

 

SÚMULA 611: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo 

das execuções a aplicação de lei mais benígna. 

 

SÚMULA 700 : É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão 

do juiz da execução penal. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=422.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas#_blank
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=499.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas#_blank
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SÚMULA 715: A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de 

cumprimento, determinado pelo art. 75 do código penal, não é considerada para a 

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

favorável de execução. 

 

SÚMULA 716: 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 717: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada 

em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão 

especial. 

 

SÚMULA 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não 

constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o 

permitido segundo a pena aplicada. 

 

SÚMULA 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena 

aplicada permitir exige motivação idônea. 

 

 

 Súmulas STJ  

 

1. Súmula 40: Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho 

externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. 

(Súmula 40, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/05/1992, DJ 12/05/1992). 

 

2. Súmula 192: Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução 

das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=716.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas#_blank
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=717.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas#_blank
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=718.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas#_blank
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=719.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas#_blank


 

 

 
26 

quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a Administração Estadual. (Súmula 

192, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/06/1997, DJ 01/08/1997). 

 

3. Súmula 341: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte 

do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. (Súmula 341, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581). 

 

4. Súmula 439: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, 

desde que em decisão motivada. (Súmula 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/04/2010, DJe 13/05/2010). 

 

5. Súmula 441: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento 

condicional. (Súmula 441, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 

13/05/2010). 

 

6. Súmula 471: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados 

cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 

112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime 

prisional. (Súmula 471, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 

28/02/2011). 

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. (Redação 

dada pela Lei nº 10.792, de 2003). 

 

7. Súmula 526: 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#_blank
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apuração do fato. (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 

18/05/2015). 

 

8. Súmula 520: O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é 

ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do 

estabelecimento prisional. (Súmula 520, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/03/2015, DJe 06/04/2015). 

 

9. Súmula 533: 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. (Súmula 533, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 

 

10. Súmula 534: 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. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/06/2015, DJe 15/06/2015). 

 

11. Súmula 535: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de 

comutação de pena ou indulto. (Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/06/2015, DJe 15/06/2015). 

 
12. Súmula 562: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena 

quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade 

laborativa, ainda que extramuros. (Súmula 562, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

24/02/2016, DJe 29/02/2016). 

 

13. Súmula 617: A ausência de suspensão ou revogação do livramento 

condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade 
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pelo integral cumprimento da pena. (Súmula 617, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/09/2018, DJe 01/10/2018). 
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