
EXCELENTÍSSIMO  (A)  SENHOR  (A)  DOUTOR  (A)  JUIZ  (A)

CRIMINAL DA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ____

PARECER – EXECUÇÃO CRIMINAL

EXECUÇÃO N°: ____

SENTENCIADO: _____

Meritíssimo(a) Juiz(a):

 

DOS FATOS

(Aqui caberá relatório, de forma sucinta, do caso concreto).

Os atestados de fls. ___ comprovam que, no período de _______ a

________, a sentenciada trabalhou durante __ dias, sem registrar falta grave,

tendo direito a __ dias de remição de sua pena,  anotando-se 01 (um) dia

para eventual futura remição. 

Por  outro  lado,  os  atestados  de  fls.  ____  comprovam  que,  no

período de _____ a ______, a sentenciada estudou por ____ horas no ensino

médio, sem registrar falta grave, tendo direito a ___ dias de remição de sua

pena, anotando-se 04 (quatro) horas para eventual futura remição.

No  mais,  considerando  que  a  sentenciada  concluiu  o  ensino

fundamental,  conforme  comprova  o  certificado  de  fl.  ___,  deve  ser

reconhecido o acréscimo de 1/3 na remição pelo estudo,  nos termos do

artigo 126, § 5º da LEP, tendo direito a 24 dias de remição.

Por  conseguinte,  nos  termos  do  art.  126  da  LEP,  opino  sejam

declarados remidos ____ dias de pena. 

No tocante à pena de multa, observa-se que a recente decisão

proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal  na ADIN nº 3.150, a

2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da
democracia.



qual foi julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a

Constituição  ao  artigo  51  do  Código  Penal,  assentou  a  legitimidade  do

Ministério Público e, consequentemente, do Juízo das Execuções Criminais,

para a execução da pena de multa.

Portanto, requer-se a expedição de ordem judicial ao Diretor da

unidade  prisional  (art.  168  da  LEP)  para  o  depósito  nos  autos  do  valor

equivalente a ¼ dos rendimentos mensais da sentenciada até o pagamento

integral da pena de multa, conforme cálculo anexo.

Local, data.

_______________________

                  Promotor(a) de Justiça

2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da
democracia.
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