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APRESENTAÇÃO

Ao atingir  um ano de gestão, os atuais integrantes da Equipe do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais,
observando  o  quanto  previsto  em  seu  Plano  Setorial  de  Atuação1,  deliberaram  pela
realização de um novo diagnóstico afeto à evolução de suas iniciativas e atividades2. 

Especificamente  no  tocante  àquela  relacionada  à  prestação  de
subsídios técnico-jurídicos capazes de contribuir para o exercício da atividade ministerial
de natureza criminal, restou verificada a existência de um grande material produzido ao
longo dos últimos anos que, muito embora já possa ser encontrado de forma categorizada
no site institucional3, seria merecedor de um diferencial destaque.

Este  o propósito  da  presente  publicação.  A partir  de  um extenso
trabalho de organização e reformatação de um material publicado entre os anos de 2009
e 2017, apresentamos numa única edição, o resultado de uma compilação dos Estudos
de caso, dos  Protocolos de atuação e de algumas Pesquisas mais densas, acreditando
que  também  por  esta  via  possa  fomentar-se  uma  atuação  funcional  cada  vez  mais
uniforme e planejada,  mas que sempre observe,  de forma incondicional,  o  respeito  à
independência funcional.

Esse  trabalho  jamais  poderia  ter  sido  concluído  se  não  fosse  o
esforço das diversas Equipes que, ao seu tempo, contribuíram para o aperfeiçoamento
contínuo dessa unidade de apoio.

Curitiba, julho de 2017

Equipe do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

1Cf. Iniciativa 8.3 do Plano Setorial de 2016 e Iniciativas 2.1 e 2.2 do Plano Setorial de 2017, disponíveis
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669>.
2Para  uma  análise  detalhada  da  evolução  de  cada  iniciativa  atualmente  em  curso,  confira-se:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1948>, assim como o Relatório
de  Atividades  do  Ano  de  2016  em:  <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=1872>.
3Neste  sentido,  confira-se  a  aba  “Material  de  Apoio”  do  nosso  site  institucional,  disponível  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1671>.
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Formas de cumprimento de pena

ESTUDO 25

APAC's: um esclarecimento necessário
Ano de publicação, 2016418

1 INTRODUÇÃO

No Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do

Júri e da Execução Penal, foi identificada a existência do Procedimento Administrativo

nº MPPR 0046.16.010048-6, que tinha como objetivo a “uniformização dos critérios a

serem adotados para a remoção de presos do sistema prisional tradicional para as

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC’s), a fim de se evitar

a ocorrência de favorecimentos”.

Uma  provocação  então  chegada  em  junho  passado  implicou

numa análise cautelosa daquele feito, fazendo com que esta Equipe despertasse para

a presença de um objeto mais amplo daquele inicialmente pretendido. Mais do que

uma demanda relacionada à uniformização nos critérios para a remoção de presos de

um  sistema  para  outro,  identificou-se  que  a  utilização  desta  via  alternativa  de

cumprimento  de  penas  privativas  de  liberdade  transbordaria  os  limites  que,

inicialmente, teriam sido acordados pelos órgãos estatais que firmaram, no ano de

2012, o chamado Pacto Movimento Mãos Amigas pela Paz.

Identificou-se mais. Diante da enorme carência de alternativas ao

problemático cenário de superlotação do sistema penitenciário estatal, o que ocorreria

seria o fomento e a facilitação a uma certa tergiversação da política estatal.  Com

efeito, o déficit do sistema prisional tradicional, que há muito vem inviabilizando sua

pretensão ressocializadora, daria azo ao surgimento de propostas alternativas que,

numa primeira aproximação, apresentariam melhores condições de reabilitação.

Uma  análise  mais  detida  do  quanto  documentado,  porém,

418 Estudo elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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permitiu  verificar  que  também  essas  propostas  apresentariam  problemas.  Alguns

deles decorrentes, inclusive, da fragilidade do próprio discurso ressocializador, algo

que há muito é denunciado pela criminologia419.

Num tal cenário, sem embargo do que vem sendo realizado nos

autos do referido Procedimento Administrativo420, atento aos limites do quanto previsto

nos incisos I, alínea ‘a’, III e VI do artigo 75 da Lei Complementar n. 85/99, pareceu

necessário  a  este  Centro  de  Apoio  Operacional  realizar  este  Estudo  de  Caso,

persistindo na proposta que tem pautado sua atuação de enfrentar de uma maneira

mais ampla as demandas institucionais
 
e, no caso, fornecer atualizados e seguros

subsídios em relação à política criminal executória que envolve as Associações de

Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  (APAC’s),  para  que  cada  Membro  do

Ministério  Público  com  atribuições  nesta  seara,  resguardada  sua  independência

funcional, possa adotar o posicionamento que melhor se alinhe com sua realidade

social.  O  faça,  porém,  de  forma  fundamentada  e  acautelando-se  para  algumas

incongruências que já puderam ser diagnosticadas no nosso entorno.

A partir destas premissas, o texto que segue foi dividido em três

partes. Num momento inicial, realiza-se a apresentação de um contexto histórico que

tende a delimitar o espaço no qual se insere as APAC’s na política criminal; a partir

daí, mostra-se oportuno discorrer sobre o cenário paranaense, particularmente no que

diz respeito ao quanto teria sido objeto de fomento pelos atores do sistema prisional;

finalmente, num momento conclusivo, competirá referir sobre os problemas que foram

constatados  no  que  diz  respeito  ao  método  apaqueano,  buscando  empoderar  os

Órgãos  de  Execução  com  subsídios  que  viabilizem  a  adoção  de  uma  política

institucional  nesta  seara  e,  justificadamente,  permita  aferir  em  que  medida  a

alternativa proposta atenderia (ou não) à satisfação da pretensão executória penal

almejada por um Estado que se intitula Democrático de Direito; uma adjetivação que,

bem se sabe, compete ao Ministério Público resguardar.

419 Em relação ao ocaso do ideal ressocializador denunciado ainda na década de 70 do século XX, por
todos, confira-se MARTINSON, Robert. “What works? Questions and answers about prison reform”. The
Public Interest,  v.  35, NYC, pp. 22–54, 1974. O contexto social  desta denúncia,  pode ser visto em
ANITUA,  Gabriel  Ignacio.  Historias  de los  pensamientos criminológicos.  Buenos Aires:  Editores del
Puerto, 2005, em especial Cap. X.
420 Cuja recente deliberação saneadora pode ser consultada, na íntegra, no Sistema ProMP junto aos
autos do Procedimento Administrativo nº MPPR 0046.16.010048-6. 
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2 A NECESSÁRIA COMPREENSÃO DO CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO

CRIMINAL

Apregoa-se que as Associações de Proteção e Assistência aos

Condenados  (APAC’s)  foram criadas ainda  na  década  de 70  do  século  passado,

particularmente,  na  cidade  paulista  de  São  José  dos  Campos.  Embora  naquele

estado  tenham  perdido  espaço421,  assumiram  protagonismo  diferenciado,

principalmente, no Estado de Minas Gerais e, na atualidade, existiriam cerca de 49

unidades em alguns estados da federação422.  No Paraná,  figura como unidade de

referência – e a única cujo funcionamento estaria sedimentado – aquela localizada na

Comarca de Barracão423.

É comum afirmar-se que o método  “seria o único efetivamente

capaz de ressocializar” os sentenciados, já que estaria ancorado num programa apto

a gerar um senso de autodisciplina e auto responsabilidade que se lastreia em “12

elementos”. Estando onze deles previstos, como regra, pela Lei nº 7.210/84   (LEP)424,

aponta-se  que  o  principal  elemento  diferenciador  corresponderia  à  última  etapa,

intitulada “Jornada com Cristo”, evidenciando a partir daí o claro perfil evangelizador

421 Um dos episódios determinantes para esta perda de espaço no estado paulista foi aquele ocorrido no
final  da década de 90 envolvendo, justamente,  a APAC de São José dos Campos.  Na ocasião,  foram
apuradas acusações de corrupção, revelando um envolvimento de voluntários num esquema de venda de
vagas, transferência ilegal de presos, tráfico de drogas e concessão irregular de benefícios, como o regime
semiaberto a sentenciados que não tinham esse direito. Neste sentido, cf. “O fim da mamata”. Disponível
em < http://istoe.com.br/30473_O+FIM+DA+MAMATA/>. Acesso em 18 de julho de 2016. 
422 Embora seja corriqueiro afirmar-se a existência de mais de 150 unidades no Brasil e no mundo, o portal
da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – associação que congrega as APAC’s e busca
lhes  dar  uniformidade  –  noticia  que,  em  efetivo  funcionamento,  este  número  seria  de  49  unidades,
concentradas nos Estados de Minas Gerais (39), Paraná (2), Maranhão (7) e Rio Grande do Norte (1).
Outras 56 estariam em processo de implantação. Disponível em . Acesso em 28 ago. 2016. 
423 Segundo consta, após abertura e fechamento, também a Comarca de Pato Branco estaria retomando o
funcionamento da entidade lá instalada no passado. Um recente levantamento efetuado pelo Centro de
Apoio indicou que, no Paraná, o Método APAC estaria em processo de implantação, constituição jurídica
e/ou projeto nas seguintes localidades: Ponta Grossa, Cascavel,  Piraí do Sul, Alto Paraná, Jacarezinho,
Guaíra,  Cruzeiro  do  Oeste,  Toledo,  Realeza,  Matelândia,  Palmital,  Prudentópolis  e  Marilândia  do  Sul.
Noticia-se que também as localidades de Mandaguari, Maringá, Pinhão, Santo Antônio da Platina, Cianorte,
Paranacity, Ubiratã, Guarapuava, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Grandes Rios, União da Vitória e Foz do Iguaçu
estariam em fase inicial de implantação. 
424 Malgrado não haja expressa referência a alguns destes elementos pela Lei Federal, não há como negar
que já a própria Exposição de Motivos da Lei 7.210/84 fazia referência à importância, para fins do ideal
ressocializador,  aos  seguintes  atributos:  participação  da  comunidade,  ajuda  mútua  entre  recuperandos,
religião, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, família, voluntariado e seu curso de
formação, centro de reintegração e mérito. 
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apregoado pelo ente associativo.

Embora  este  espaço  não  permita  uma  maior  digressão,  é

necessário reconhecer que o Método APAC encontra seu paralelo naquilo que alguns

ordenamentos estrangeiros intitula como  Módulo de Respeito (MdR)425.  Trata-se da

criação  de  unidade  separada  dentro  de  um  Centro  Penitenciário,  que  o  direito

penitenciário espanhol, por exemplo, viu ser implantado no ano de 2001 e, a partir de

2007,  se  estenderia  para  praticamente  todos  os  estabelecimentos  penitenciários

daquele país426. O MdR tem por fim instalar um programa de tratamento penitenciário

que  se  lastreia  na  psicologia  da  organização,  partindo  de  uma  perspectiva  de

cognição comportamental. A intenção é a de implantar um sistema de organização da

vida em prisão, que tenha como objetivo geral atingir um clima social normalizado

para  possibilitar  o  desenvolvimento  de  programas específicos  de  intervenção  nas

áreas de carência dos internos. É, por isto, um programa de intervenção que pretende

agir diretamente nos valores, nos hábitos e nas atitudes dos sentenciados.

Objetivando um clima de convivência e de máximo respeito entre

os sentenciados do módulo, há uma clara melhora das técnicas de tratamento do

interno,  cujo  objetivo  básico  está,  porém, ancorado no  ideal  reabilitador427.  Tem a

vantagem de fazer com que o interno deixe de interpretar as normas como  “algo

imposto” para passar a vê-las como “algo necessário e próprio”.

É daí que decorre a necessidade da sua participação na própria

gestão das tarefas e decisões do módulo, essencialmente, por meio da constituição

de  grupos de trabalho  e  comissões de internos.  Fomenta-se,  com isto,  “a  própria

participação do recluso na gestão da vida carcerária, como forma de incentivar sua

autonomia  e  sua  autorresponsabilidade”428.  Neste  sentido,  a  partir  da  inclusão

voluntária do sentenciado, tem-se a implícita aceitação das normas da unidade que

passam  a  regular  aspectos  pessoais  (referente  à  higiene,  aspecto,  vestuário  e

425 No Brasil, consta que o Estado de Goiás teria colocado em prática a experiência do módulo de respeito
numa de suas unidades prisionais. Até onde se sabe, porém, de forma bastante distinta daquela que existe
em outros países.
426 Instalado, inicialmente, no Centro Penitenciário de Mansilla de las Mulas (Castilla-León/Espanha), na
atualidade, apenas no sistema penitenciário catalão é que existe um formato um pouco distinto, intitulado
“Módulo de Participação e Convivência”. 
427 O alerta é de José Ángel Brandariz García em entrevista concedida por ocasião de estudo relacionado
aos  “Módulos  de  Respeto”  espanhóis.  Disponível  em  <  http://www.acoruna.uned.es/noticias/noticia/el-
objetivo-fundamental-de-lacreacion-de-los-modulos-de-respeto-mdr-h>. Acesso em 20 jun. 2016. 
428 Ibidem. 

363



364364

cuidado  de  asseio  da  cela),  de  cuidados  com  o  entorno  (referente  ao  uso  e

manutenção dos espaços comuns),  de relações interpessoais  (que inclui  todas as

interações do sujeito com outros internos, com funcionários, terapeutas e pessoal do

exterior) e das atividades estabelecidas num programa individual de tratamento (PIT).

Em apertada síntese, se está diante de propostas que, guardadas

suas  diferenças,  buscam  estabelecer  um  sistema  de  organização  que,

particularmente na seara prisional, se baseia em três eixos bem definidos, a saber: a

participação ativa dos internos, a organização em grupos de tarefas e numa avaliação

imediata das atividades realizadas e do comportamento individual e coletivo.

A ideia, porém, longe está de ser nova e deita suas raízes em

uma técnica empregada pelo psicólogo e sociólogo George Elton Mayo, especialista

em teoria das organizações que, ainda nas primeiras décadas do século XX, realizou

experimentos na fábrica de Western Electric Company, situada no bairro Hawthorne,

da cidade de Chicago. Naquilo que passaria a ser conhecido como Hawthorne Effect,

restaria  identificada,  em  tese,  a  presença  de  um  padrão  comportamental  nos

trabalhadores  daquela unidade que, uma vez controlado, impactaria diretamente na

lógica de custos e eficiência429.

Duas de suas principais conclusões que, posteriormente, seriam

trasladadas à configuração dos Módulos de Respeito, referem-se à aposta na criação

de grupos de pressão positiva. Afinal, afirma-se que i) o comportamento do indivíduo

se  apoia  por  completo  no  do  grupo;  os  trabalhadores,  por  isto,  não  atuam nem

reagem isoladamente como indivíduos; e ii)  a partir do reconhecimento da presença

de  aspectos  informais  da  organização,  a  empresa  passaria  a  figurar  como  uma

organização social formal composta por grupos sociais informais, cuja estrutura nem

sempre coincide com aquela formal. Seriam, por isto, os grupos informais a quem

429 Esses  experimentos,  na  verdade,  partem das  ideias  concebidas  por  Vilfredo  Pareto,  aplicando-as
essencialmente à seara das atividades laborativas, no intuito de aferir os fatores responsáveis por uma
maior produtividade. O que, em tese, se descobre é que o aumento da produtividade ocorria por fatores
sociais como a moral dos empregados, a existência de interrelações satisfatórias entre os membros de um
grupo de trabalho (sentido de pertencimento) e a eficácia da administração. Ou seja, afere-se a existência
de um tipo de administração capaz de compreender o comportamento grupal e de incrementá-lo por meio
de aspectos pessoais como a motivação, a assessoria, a direção e a comunicação. A este fenômeno deu-se
o nome de “efeito Hawthorne". Foi na segunda fase desses experimentos que verificou-se que existiriam
melhores esforços individuais tal  qual existisse uma melhora dos salários e das condições de trabalho,
reportando que esta forma de administração daria ensejo a uma solidariedade entre o grupo que implicaria
no aumento da produção e a na diminuição de uma rotatividade de empregados. 
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competiria definir suas regras de comportamento, suas recompensas, suas sanções

sociais, seus objetivos, sua escala de valores sociais, suas crenças e expectativas, e

cada  participante  as  assimilaria  e  as  integraria  nas  suas  atitudes  e  no  seu

comportamento.

Sem embargo dos achados de então, é necessário reconhecer

que, ao menos desde o final da década de 90, a credibilidade do Efeito Hawthorne

seria contestada e criticada tanto por sua ingenuidade, romantismo e paternalismo

tutorial,  quanto  no seu aspecto  metodológico,  tendo sido denunciado que apenas

cinco funcionárias participaram da experiência,  sendo que duas delas teriam sido,

inclusive, substituídas ao longo das fases iniciais dos experimentos430. Não por outra

razão,  reconhece  Brandaríz  García  a  inexistência  “de  um  estudo  propriamente

criminológico que tenha analisado de forma exaustiva o programa dos MdR”. O que

sim existiriam seriam estudos parciais, que abordam alguns aspectos e documentos

institucionais que implicam num mero balanço da implementação do programa. Esses

são apenas “de alcance limitado, em relação aos quais não se pode falar de uma

verdadeira avaliação de amplo alcance.  Assim, se está  ainda diante de uma fase

inicial  no  que diz  respeito  aos conhecimentos  sobre  rendimentos  e  resultados do

programa do MdR”431.

Não é de se estranhar, assim, a grande precariedade afeta aos

dados  que  costumam  ser  extraídos  do  Método  APAC,  servindo  de  maneira

emblemática aquele relacionado ao seu índice de reincidência. Com efeito, a partir de

uma rápida consulta virtual, fácil verificar que, no tocante aos índices de reincidência

apregoados, o que se faz corresponderia a um mero traslado de informações de um

site a outro (sem qualquer preocupação em relação à fonte originária da notícia);

ou,  na  verdade,  se  faz  menção  a  índices  distintos,  conforme  a  suposta  fonte

consultada432.

430 Estes aspectos foram trazidos à tona em notícia publicada em 1999 no New York Times: “Scientific
Myths That Are Too Good to Die”. Disponível em . Acesso em 20 jul. 2016. Igual denúncia surgiria em 2009
através de dois economistas que refizeram a análise usando econometria.  “Questioning the Hawthorne
effect: Light work”. Disponível em . Acesso em 28 jul. 2016. 
431 Ibidem. 
432 Com efeito,  enquanto há quem apregoe que o índice de reincidência mundial  seria de 70%, o do
sistema nacional tradicional de 80% e o do método APAC de apenas 8%, há aqueles que afirmam que a
recuperação do método seria de 70%, 80% ou, até mesmo, 100%, num suposto índice zero de reincidência.
Serviram de exemplos, aqui, a confrontação dos dados de notícias extraídas, principalmente, dos Tribunais
de Justiça do Estado do Paraná e de Minas Gerais e dos portais jurídicos Âmbito Jurídico e Consultor
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Ou seja, toda e qualquer informação relacionada à metodologia

que,  em  tese,  teria  sido  empregada  para  fins  da  aferição  da  reincidência,

simplesmente,  é  ignorada  e  sequer  apresentada,  ensejando  uma  séria  dúvida  a

respeito da efetiva credibilidade de cada um dos índices mencionados.

3 O CENÁRIO PARANAENSE

Independentemente  destas  deficiências  e,  não  raras,

precipitações nas conclusões lançadas, certo é que, no âmbito do Estado do Paraná,

a Lei Estadual n. 17.138/2012 e a Resolução Conjunta n. 07/2012  (TJPR,  MPPR,

DPE, ALEP e OAB),  em certa medida, estabeleceram um processo de  fomento à

implantação  das APAC’s.  O  resultado  é  que,  conforme  referido,  embora  somente

exista  uma  única  unidade  no  Estado  em  funcionamento433,  diversas  localidades

estariam em distintas fases deste processo de implantação.

Foi,  precisamente,  a  partir  da  análise  da  documentação  de

algumas destas localidades que a equipe deste Centro de Apoio pôde identificar a

necessidade de uma diferenciada cautela em relação ao tema.

É  que,  na  busca  de  uma suposta  uniformidade  em relação  a

alguns  aspectos  das  unidades  projetadas,  verificou-se  que  muitos  estatutos

associativos que estariam sendo aprovados transbordariam, em muito,  aquilo que,

inicialmente, pretendia-se quando da publicação da Resolução Conjunta n. 07/2012.

Neste  sentido,  basta  recordar  que  o  Pacto  Movimento Mãos

Amigas pela Paz  – documento firmado também pelo Ministério Público e que deu

ensejo  à  referida  Resolução  –  fazia  exclusiva  referência  tão  somente  aos

sentenciados do regime semiaberto. Nele se identificava à necessidade da adoção de

uma  “nova  metodologia  para  a  gestão  da  execução  penal  evolvendo  Estado  e

Comunidade, a quem caberá instituir as Associações de Proteção e Assistência aos

Condenados (APACs)”434.

Jurídico. 
433 Reitera-se, aqui, a ressalva em relação à Comarca de Pato Branco (cf. nota 4). 
434 Tanto é assim que, aos sentenciados do regime fechado, fazia-se referência à uma meta voltada a obter
“100% dos presos trabalhando e/ou estudando; modelo de presídio industrial com cooperativismo; educação
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Mesmo  a  Resolução  Conjunta  n.  007/2012,  a  qual

institucionalizaria  aquele  Programa  Mãos  Amigas  pela  Paz  e  estabeleceria  em

detalhes “a metodologia APAC como primeiro projeto a ser desenvolvido”, não sugeria

em qualquer momento a possibilidade de abranger a população do regime prisional

fechado.

Da  mesma  forma,  também  a  Lei  Estadual  n.  17.138/2012,

embora  tenha  autorizado  o  Governo  do  Estado  a  firmar  convênio  “com  as

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs)” que viessem a ser

instituídas, em momento algum referiu-se a uma ampliação do emprego deste método

para fins de cumprimento de pena no regime prisional fechado.

Por outro lado,  no âmbito da política estatal governamental,

seriam localizados por esta unidade de apoio alguns documentos que sugeririam que

o interesse pela implantação de um tal método teria, no mínimo, sido refreado pelo

Estado, desde o traslado do tema da Secretaria de Justiça à Secretaria de Segurança

Pública. Com efeito, uma Memória de Reunião realizada em abril de 2016, confirmava

que  a  atual  Gerencia  de  Projetos  da  SESP/DEPEN  tinha  notícias  de  outras

associações que já estariam sendo constituídas como pessoa jurídica além daquelas

de Barracão e Pato Branco. Ressaltava-se, porém, que esta criação estaria ocorrendo

“sem que  o  órgão  de  competência  do  Executivo  Estadual  tivesse  sido  envolvido

desde o início nas tratativas com as instâncias dos poderes locais” e seria importante

a  “necessária  adoção  de uma estratégia de  trabalho integrado entre  instituições”,

buscando evitar “o desencontro de informações sobre o método APAC no PR, onde

as  iniciativas  locais  perduram  sem  efetividade  porque  nem  todos  os  órgãos de

competência na gestão desta modalidade de execução de pena foram engajados

assumindo à proposta desde o início”435. Denunciava-se, a partir daí, a necessidade

do fomento da “constituição de um grupo interinstitucional” para tratar do tema, o que

não  teria  ocorrido  até  esta  data.  Não  por  outra  razão,  identificando-se  que,

normativamente, exerce a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração

a distância nas celas; remição da pena pelo estudo”. O documento ainda pode ser consultado em . Acesso
em 28 ago. 2016. 
435 “Uma  vez  apartados  das  decisões  tomadas  inicialmente,  certos  setores  contrários  ao  método
inviabilizam APACs que seguem padecendo pela indefinição de equipamentos (estrutura física) cedido para
tal finalidade pelo Executivo Municipal/Estadual, ou pela morosidade no rito com a documentação exigida
para  o  início  das  atividades  como  organização  constituída  como  não  governamental  (CNPJ,  utilidade
pública, outros)”. 
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Penitenciária  uma  “função de coordenação”  de toda e qualquer atividade afeta às

APAC’s  (cf.  arts.  7º,  8º
 
e  9º,  VI,  da  Res.  Conj.  007/2012),  este  Centro  de  Apoio

diligenciou no sentido de obter atualizadas informações que, em síntese, buscaram

aferir se o Governo do Estado persiste com o interesse em fomentar a implantação de

entidades APAC’s para fins de cumprimento de pena e, em caso positivo, para quais

tipos de sentenciados e quais seriam os critérios de implantação e transferência para

ingressar  no  modelo.  Embora  ainda  não  exista  uma  resposta  definitiva  daquele

Departamento, em data recente, foram iniciativas tratativas com este Centro de Apoio

que,  em  tese,  poderão  frutificar  para  a  constituição  do referido  “grupo

interinstitucional”.

Finalmente, sob a perspectiva institucional ministerial, a partir

de  algumas  diligências  então  empreendidas  pelo  Centro  de  Apoio,  chegariam

indicativos de que,  na atualidade,  não  existiria uma  “postura  institucional”  una em

relação às APAC’s, ainda que voltadas exclusivamente aos sentenciados do regime

semiaberto.  De  fato,  na  ocasião,  restou  identificado  que,  além  da  situação  de

Barracão e Pato Branco, cujo funcionamento, com as ressalvas referidas, já estaria

em curso: i) em algumas localidades a implantação da APAC ainda seria um projeto,

por vezes estranho, até mesmo, ao próprio representante ministerial local; e  ii)  em

outras localidades,  a  entidade já  estaria  (ou  estaria  em vias de ser)  formalmente

implantada,  tendo curso uma negociação de articulação com os órgãos estaduais

para fins do repasse de subsídios, de modo a viabilizar o início do funcionamento da

unidade local.

A consequência, como previsível, seria verificar que a inexistência

deste  posicionamento  uniforme  quanto  à  implantação  estaria,  não  raras  vezes,

implicando na própria presença de distintos critérios relacionados a essas unidades,

seja no tocante à verba utilizada para a sua construção, seja em relação à futura

escolha dos sentenciados para ingressarem nestas unidades.

4 ALGUMAS CONSTATAÇÕES IDENTIFICADAS A TÍTULO DE

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Sem embargo da prévia verificação dessa  inexistência de um

posicionamento ministerial uniforme em relação à própria implantação destas

unidades e de vários de seus aspectos,  bem  como  da  inexistência  de  um

permissivo normativo que estendesse o seu uso os sentenciados do regime

fechado tal qual demonstrado, o aprofundamento efetuado pela equipe deste

Centro de Apoio teve condições de constatar, ainda, outros aspectos dignos de nota.

Isto porque, muito embora a maior parte das fontes de informações relacionadas à

metodologia  apaqueana  tenha  se  mostrado  academicamente  frágil,  um  estudo

efetuado pelo Instituto  de  Pesquisas  Econômicas  Aplicadas,  em  parceria  com  o

Conselho Nacional de Justiça, ainda no ano de 2015, apresentou dados alarmantes

a respeito da rotina destas unidades. De fato, a partir do acompanhamento da

rotina de trabalho da unidade mineira da APAC tida como modelo do método, o

estudo Pesquisa sobre Reincidência Criminal no Brasil436
 
trouxe dados importantes

que, quer-se crer, poderão servir como critério decisivo para fins da aferição local a

respeito da participação e do apoio institucional que o Ministério Público possa vir a

manter a respeito do tema.

É que por este relatório evidenciou-se que o Método APAC, em

certa medida, vem apresentando problemas de várias ordens que, ao que tudo indica,

deverão servir de indicativo dos cuidados adicionais a serem adotados pelo Ministério

Público naqueles casos em que pretenda-se a implantação deste tipo de unidade

numa dada localidade. Pontualmente, aqui, faz-se referência aos seguintes aspectos

então denunciados:

A) A constatação da efetiva ausência de critérios objetivos

para determinar o ingresso de um sentenciado na unidade, o que invariavelmente

estaria implicando numa grande subjetividade por parte dos Juízos na aferição dessa

possibilidade437. No Estado do Paraná, em data recente, foi noticiada a ocorrência, até

436 IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Reincidência criminal no Brasil: Relatório de pesquisa.
Rio de Janeiro: [s.n.], 2015. Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2015 (p. 67 ss.). 
437 Por todas, serve de exemplo a situação da própria unidade de Barracão que, segundo apurado, embora
comportasse 40 vagas (20 para sentenciados do regime fechado e 20 para aqueles do regime semiaberto),
por ocasião da consulta a unidade estaria com 48 “recuperandos”,  atendendo tanto aqueles do regime
semiaberto, quanto do fechado. Ademais, especificamente em relação aos critérios de ingresso na unidade,
foi informado que a análise “não estaria passando pelo crivo do Ministério Público” e, conforme o Juízo local,
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mesmo, do ingresso de um sentenciado numa unidade da APAC sem que qualquer

espécie de consulta tenha sido efetuada, seja  por  meio  de  prévia  manifestação

ministerial (que foi suprimida), seja principalmente pela realização de uma oitiva do

sentenciado (que foi ignorada)438;

B) A constatação de estarem os deveres dos sentenciados

fixados num código de conduta intracárcere que dá ensejo a indagar a respeito da

efetiva existência de permissivo legal para tanto. Afinal, forçoso reconhecer que se

trata de um efetivo traslado de poder  estatal  disciplinar  ao ente  associativo,  uma

circunstância cuja vedação restou evidenciada com a modificação produzida pela Lei

n. 18.685/2015 na redação original da Lei Estadual n. 17.138/2012;

C) A constatação de que a fiscalização no interior da unidade

é  efetuada  pelos  próprios  internos,  numa  clara  indicação  de  um  exercício  de

atribuições  de  polícia  e  disciplinares que,  na  origem,  seriam  de  natureza

indelegável439;

D) A constatação de que o “grupo de fiscais” também tende a

figurar  nessas  unidades  como  um  grupo  privilegiado,  com  indicativos  de

interferência  tanto  no  controle  de  remição, quanto no próprio ingresso de

sentenciados nas unidades440;

estariam  sendo  observados  os  critérios:  i)  da  preferência  a  sentenciados  residentes  na  região;  ii)  do
comportamento  do  recuperando  nas  unidades  prisionais  prévias;  iii)  da  aceitação  do  preso  às  regras
impostas pelo método APAC; e iv) da desconsideração da natureza dos crimes e das penas para fins de
ingresso. Não por outra razão, a própria Promotoria da localidade reafirmava sua preocupação em relação à
“inexistência de critérios claros” no Estado do Paraná. 
438 O  caso  deu  ensejo  à  propositura  de  correição  parcial  pela  Promotoria  local,  firmando  importante
precedente cuja inicial pode ser consultado junto ao site deste Centro de Apoio Operacional. 
439 Na  Pesquisa  sobre  Reincidência  Criminal  no  Brasil  consta  a  informação  de  que  “o  regulamento
disciplinar  das  Apacs  dispõe  sobre  um  conjunto  de  direitos  e  deveres  dos  ‘recuperandos’,  como  são
chamados os condenados que ingressam no programa. ... No grupo de deveres e obrigações estavam os
códigos de conduta intracárcere que deveriam ser observados ... O cumprimento do código de condutas era
executado  e  fiscalizado  em grande medida  pelos  internos,  por  um grupo  que  compõe  o  Conselho  de
Internos, que seria, nas palavras do coordenador da unidade, ‘os olhos da administração’” (Ibidem, p. 67). 
440 Consta naquela  Pesquisa que “para sustentar  a  complexa rede de controle  e  disciplina dentro  do
cárcere e fazer  ‘reinar o normativo’ interno,  alguns internos da Apac integravam a rede carcerária  com
atribuições  específicas.  Entre  as  atividades  executadas  pelos  internos  da  rede  da  unidade,  pode-se
destacar:  abrir  e fechar as portas de entrada e saída dos regimes semiaberto e fechado; participar  do
Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS), composto por um responsável pelo caderno de remição;
promover o atendimento aos visitantes; fiscalizar a organização nas celas; e atuar como presidente e vice-
presidente do conselho. O presidente do CSS, que era um preso, atuava como fiscal da conduta dos demais
presos, verificando se eram compatíveis ou não com o apregoado na metodologia. Esta também prescreve
que o presidente e seus diretores devem seguir uma rotatividade trimestral. No entanto, o atual presidente
ocupava o mesmo cargo havia mais de dez meses. Segundo ele, teria havido uma aclamação da população
carcerária, o que legitimava a sua permanência além do tempo estipulado... O CSS era composto por nove
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E) A constatação de uma grande vulnerabilidade da unidade,

o que, de certa forma, denuncia que o público originalmente idealizado para este tipo

de unidade, de fato, não seria aquele distinto do regime prisional semiaberto441;

F)  A  constatação  da  efetiva  inexistência  de  agentes

penitenciários nestas unidades que, ademais das tarefas executadas pelos próprios

internos, fazem uso de “terceiros contratados” pelo ente associativo442;

G)  A  constatação  do  rechaço  a  qualquer  tipo  de

comportamento homoafetivo, uma circunstância que, em certa medida, conflitaria

com a postura ministerial de resguardo  dos  interesses de toda e qualquer pessoa,

independentemente de sua opção sexual443;

H)  A  constatação  da  inexistência  de  uma  perspectiva  de

qualificação  profissional444,  bem  como  da  existência  de  uma  indevida

diferenciação  nos  requisitos  para  obtenção  do  trabalho  externo  e  da  saída

temporária, o que estaria dando ensejo a existência de uma estruturação normativa

paralela e distinta daquela estipulada pelo legislador federal445;

‘recuperandos’ que resolviam 85% dos problemas internos, segundo os presos entrevistados. As questões
não solucionadas eram encaminhadas à administração, que tinha a faculdade de dirigir a demanda ao juiz
cooperado. ‘O recuperando é cogestor. Esses são escolhidos a dedo para ficar com as chaves do regime
fechado. O CSS é o elo da gestão da Apac com os recuperandos. CSS, fiscal, diretor artístico, esportes,
presidente,  de  remição  (...).  O  presidente  é  eleito  pelo  diretor  em  comum  acordo  com  a  segurança
(Coordenador de segurança).’” (Ibidem, pp. 68-69). 
441 Neste sentido, noticia a pesquisa que se estaria diante de “presos pela consciência”, bem como de
sentenciados que “se encontraram com Deus” (Ibidem, p. 68). 
442 Não por outra razão, a redação original da Lei Estadual 17.138/2012 já trazia indicativos de um claro
interesse na privatização da gestão carcerária. Consta da pesquisa que “o quadro de funcionários da Apac
era composto por contratados que atuavam na administração e na área de segurança ... Não havia agentes
penitenciários” (Ibidem, p. 69). 
443 Ibidem, p. 70.
444 “Na percepção da psicóloga, para os recuperandos, a Apac era um bom lugar para se ‘pagar a pena’ ...
No entanto, percebia que alguns presos inclinavam-se a voltar para a criminalidade ... Além disso, a Apac
não possuía uma estrutura para propiciar qualificação profissional e quando se abriam vagas de trabalho, a
lista de espera existente era em grande parte articulada pelo presidente do CSS” (Ibidem, p. 70). 
445 Nos  termos  da  pesquisa:  “existia  o  trabalho  interno,  laborterápico,  não  remunerado,  e  o  trabalho
externo,  que  poderia  ser  remunerado,  mas  estava  direcionado  exclusivamente  aos  presos  do  regime
semiaberto... A questão da oferta de trabalho para os presos vinha sendo problematizada pelas Apacs e
pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados... O problema era que, segundo a metodologia
da Apac, o trabalho no regime fechado teria a finalidade laborterápica e no semiaberto o preso ficaria pouco
tempo, o que para o empresário não valeria a pena. Contudo, os presos demandavam oportunidades de
trabalho remunerado. (...) O trabalho dentro do regime fechado, segundo o método Apac, não poderia ser
remunerado, tendo um cunho disciplinador e pedagógico. Internamente, existia o trabalho na biblioteca, na
limpeza da unidade, na panificação, entre outras atividades. No regime semiaberto era permitida a saída
para trabalhar. Contudo, não era fácil  conseguir uma ocupação remunerada e as perspectivas de futuro
vislumbradas por alguns não eram das mais otimistas (...). A principal questão apontada pelos presos no
regime semiaberto era o fato de ser preciso permanecer trabalhando dentro da unidade por um período
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I)  A  constatação  da  obrigatoriedade  da  presença  do

sentenciado nos cultos e da necessidade de ser atingida a etapa “mais importante”

do método, afeta à  “revelação de Jesus”  ou “jornada de libertação com Cristo”  que,

em certa  medida,  põe em cheque o quanto previsto  no inciso VI  do artigo 5º
 
da

Constituição da República, ao assegurar a liberdade constitucional de culto a toda e

qualquer pessoa446.

Neste cenário, com o propósito único e exclusivo de buscar evitar

um  descompasso  na  adoção  de  uma  postura  institucional  ministerial,  pareceu

fundamental a este Centro de Apoio subsidiar os membros do Ministério Público com

atribuições na área da execução penal para que tenham exata ciência do  cenário

fático,  institucional,  político  penitenciário  estadual  e  normativo  ao  qual  se  fez

referencia e, finalmente, dentro de sua convicção e independência funcional, possa

posicionar-se sobre a questão.

Até  porque,  dúvida  havia  se,  na  atualidade,  as  substanciais

alterações normativas ocorridas no final de 2015 na Lei Estadual n. 17.138/2012 já

teriam implicado nas  modificações e adaptações estatutárias necessárias de cada

uma das APACs implantadas ou projetadas no Estado do Paraná. Dúvida, finalmente,

havia se era de conhecimento geral as notícias de que também as APAC’s, em certa

medida,  vem  sofrendo  com  mazelas  similares  àquelas  vivenciadas  pelo  sistema

penitenciário  tradicional,  a  saber:  problemas  esporádicos  com  venda  de  vagas;

problemas com o favorecimento e/ou com critérios pouco claros para o ingresso na

unidade;  problemas decorrentes  dos  conflitos  de  religiosidade,  particularmente  no

dizente  a  discriminações  homoafetivas;  problemas  afetos  à  prestação  de  contas

específico, antes de galgar um trabalho externo... ‘A gente tem que cumprir 1/12 de trabalho, é uma norma
das Apacs. Na lei, você pode no semiaberto pedir serviço externo automaticamente; você pode pedir saída
temporária e serviço externo. Aqui não, a saída temporária é depois de trinta dias de adaptação. Para o
serviço externo você tem que cumprir 1/12 do restante da sua pena (Preso na Apac no regime semiaberto)’.
Durante a entrevista a polêmica se adensou. Para os presos, a regra criada pelo método promovia situações
inadmissíveis.” (Ibidem, p. 69 e 72). 
446 Neste particular, noticia a pesquisa que “em um dos dias de visita da pesquisadora, houve um encontro
com irmãs de caridade. A presença era obrigatória a todos os internos que não estavam em atividades
educacionais ou no trabalho de soldagem. Elas iniciaram o encontro com oração e música, bem como lendo
um texto da Bíblia. Interessante notar a postura dos presos. Parte deles interagiu com as solicitações da
irmã,  fechou  os  olhos,  mentalizou  provavelmente  as  imagens  que  ela  trazia;  no  entanto,  outra  parte
mostrou-se nitidamente desinteressada, apesar do silêncio mantido” (Ibidem, p. 70). 
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destas unidades perante o Tribunal de Contas do Estado447; etc.

Longe de ser uma pretensão da atual Equipe deste Centro de

Apoio a de firmar uma posição radical, pela aceitação ou pela rejeição de APAC’s, o

presente  Estudo  de  Caso  objetivou,  essencialmente,  i)  fornecer  subsídios  aos

membros  do  Ministério  Público  das  reais  perspectivas  de  implantação  destas

unidades por  parte do Estado do Paraná;  e  ii)  neste cenário,  procurar  destacar e

evitar alguns dos problemas que estariam sendo noticiados e/ou verificados em

relação ao método.

Querendo crer que, a partir  desses subsídios,  conforme a sua

compreensão e independência funcional, cada membro do Ministério Público possa

definir se, na sua localidade, mostra-se pertinente o fomento da implantação de uma

APAC. Fazendo-o, de toda forma, por meio de uma  decisão calcada na adoção de

algumas cautelas mínimas, no sentido de evitar, ou minimizar, as possibilidades da

ocorrência  de  alguns  dos  problemas  que  já  teriam  sido  identificados  em  certas

localidades.

447 Neste sentido, confira-se: “Detenções privadas viram alternativa a presídios”. Disponível em . Acesso
em 30.mar.2013.  No mesmo sentido,  Tribunal  de Contas  do  Estado  do  Paraná  -  Acórdão  n.  1061/14,
Segunda Câmara - Conselheiro Rel. Caio Marcio Nogueira Soares - Proc. nº. 838210/13. 
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ESTUDO 26

Regime semiaberto harmonizado e violação de
monitoramento eletrônico

Ano de publicação, 2017448

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Trata-se  de  demanda  encaminhada  a  este  Centro  de  Apoio

Operacional pelo 2º Grupo de Procuradorias Criminais do Ministério Público do Estado do

Paraná, referente à harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar,

com o uso de monitoração eletrônica.

É válido recordar que a provocação, aparentemente, foi resultado da

identificação de entendimentos divergentes quanto a esta temática, o que teria implicado

na busca de subsídios para um posicionamento que, devidamente argumentado, possa

dar ensejo a uma atuação ministerial mais uniforme.

Dada a sua natureza e do quanto há de ser aferido, no intuito de

viabilizar uma delimitação de sua extensão, o presente Estudo terá como guia  os mais

recentes entendimentos dos Tribunais Superiores e do E. Tribunal de Justiça do Estado

do Paraná, além de pontuais referências doutrinárias.

Cumpre destacar ainda que, dada a natureza das atribuições deste

órgão  de  apoio  (artigos  74  e  75,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  85/99)  e,

principalmente, a independência funcional constitucionalmente assegurada aos membros

do Ministério Público, a pretensão deste Estudo não é outra senão a de oportunizar uma

reflexão sobre o tema a partir do mais atual posicionamento jurisprudencial e doutrinário.

448 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO  ACERCA  DA  POSSIBILIDADE  DO  REGIME

SEMIABERTO HARMONIZADO

A Lei n 12.258/2010 alterou o Código Penal e a Lei de Execução

Penal,  incluindo  a  possibilidade  da  utilização  de  equipamento  eletrônico  de  vigilância

indireta pelo condenado à pena privativa de liberdade,  ou seja,  o uso de tornozeleira

eletrônica nos casos em que de autorização de saída temporária no regime semiaberto,

ou de concessão da prisão domiciliar.449

Sendo  assim,  o  operador  do  direito  passou  a  se  utilizar  do

equipamento eletrônico na execução penal em duas hipóteses:  (i) quando autorizada a

saída  temporária  do  preso  em regime  semiaberto;  e  (ii) quando  autorizada  a  prisão

domiciliar.

No  tocante  à  saída  temporária,  o  sentenciado  se  ausenta  do

estabelecimento  penal  destinado  ao  cumprimento  de  pena  em  regime  semiaberto,

geralmente  Colônia  Penal  Agrícola,  Industrial  ou  Similar,  para  que  possa  visitar  sua

família, estudar e participar de atividades que concorram para o seu retorno ao convívio

social (art. 122 da LEP). Em tais casos, ao sair do estabelecimento penal, em substituição

à eventual vigilância direta do apenado o juiz pode se valer do monitoramento eletrônico.

Em relação à prisão domiciliar, a Lei de Execução Penal, em seu

artigo  117,  admite  o  recolhimento  em  residência  particular  do  beneficiário  do  regime

aberto que, alternativamente, (a) tenha idade superior a 70 anos; (b) esteja acometido de

doença grave; (c) possua filho menor ou deficiente físico ou mental; ou (d) seja gestante.

No  entanto,  em  decorrência  da  superlotação  carcerária  e

incapacidade do Estado em oferecer as vagas necessárias para o cumprimento de pena

em  estabelecimento  adequado  ao  regime  imposto  na  sentença  condenatória,  a

jurisprudência  passou  a  entender  que  “a  manutenção  da  custódia  do  condenado  em

regime semiaberto em unidade penal destinada a presos em total privação de liberdade

449 Com a inclusão de um parágrafo único no artigo 122 e dos parágrafos 1º, 2º e 3º no artigo 124, ambos
os dispositivos da Lei  de Execução Penal e a introdução da Seção IV,  que dispõe especificamente da
matéria no tocante à monitoração eletrônica, nos artigos 146-B, 146-C e 146-D.
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(regime fechado), em virtude de ausência de vagas em estabelecimento penal adequado,

caracteriza constrangimento ilegal”.450

A matéria foi objeto de insurgências dirigidas ao E. Supremo Tribunal

Federal,  que  reconheceu  a  repercussão  geral  do  tema  no  Recurso  Extraordinário  nº

641.320/RS, com a definição das seguintes teses: 

(i) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso;
(ii) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados
aos  regimes  semiaberto  e  aberto,  para  qualificação  como  adequados  a  tais
regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia
agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento
adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
(iii)  -  Havendo  deficit  de  vagas,  deverá  determinar-se:  a  saída  antecipada  de
sentenciado  no  regime  com  falta  de  vagas;  a  liberdade  eletronicamente
monitorada ao sentenciado  que sai antecipadamente ou é posto em prisão
domiciliar por falta de vagas; o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou
estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas
as  medidas  alternativas  propostas,  poderá  ser  deferida  a  prisão  domiciliar  ao
sentenciado. (sem grifos no original)

No mesmo sentido,  o E.  Superior  Tribunal  de Justiça ao julgar  o

Agravo  Regimental  interposto  no  curso  do  Habeas  Corupus  n.  28644/SP  em  2014,

entendeu que:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  REGIME  FECHADO.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  DEMONSTRADO.  DESVIO  DE  FINALIDADE  DA  PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. PRECEDENTES.
1.  Em caso de  falta  de  vagas em estabelecimento prisional  adequado ao
regime semiaberto, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o
cumprimento da pena em regime aberto ou, na falta de casa de albergado,
em regime domiciliar, até o surgimento de vaga.
2. Se há princípios constitucionais violados - como aponta o Ministério Público
Federal no regimental -, são todos eles favoráveis à pretensão estampada no writ.
A negligência do Estado em não investir de modo suficiente no sistema prisional
afeta  negativamente  as  finalidades  da  sanção  penal  e  se  distancia  do  que
dispõem a Constituição, os pactos internacionais dos quais somos signatários e a
própria Lei de Execução Penal. O ônus de tamanha desídia não deve ser debitado
ao condenado, que tem o direito líquido e certo de resgatar sua pena conforme o
provimento jurisdicional.

450 STF.  RE  641320,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  11/05/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-
08-2016. 
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3.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  HC  286440/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 6/5/2014.
(sem destaques no original)

Sobre  o  tema,  ainda  no  ano  de  2015,  este  CAOP  realizou

levantamento junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Na ocasião, foram

analisados 1.062 (um mil e sessenta e dois) agravos em execução que tinham por objeto

a reforma de decisões concedendo a harmonização do regime semiaberto em decorrência

da ausência de vagas, sob o fundamento de que a concessão de prisão domiciliar como

forma de “harmonização do regime semiaberto” configuraria progressão per saltum.

Verificou-se  que,  dos  419  (quatrocentos  e  dezenove)  agravos  já

julgados, 85 (oitenta e cinco) foram providos para que fosse revogada a concessão do

regime semiaberto harmonizado e 334 (trezentos e trinta e quatro) tiveram provimento

negado,  ou  seja,  em  cerca  de  80%  dos  casos  manteve-se  o  regime  semiaberto

harmonizado concedido em primeiro grau de jurisdição.

Por outro lado, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná

verificou-se que, de um total de 632 (seiscentos e trinta e dois) agravos que tinham por

objeto  a  substituição  da  decisão  que  concedera  a  harmonização  de  regime,   foram

lançados 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) pronunciamentos por Procuradores de

Justiça no sentido de provimento do instrumento de insurgência, enquanto apenas 177

(cento e setenta e sete) se pronunciaram desprovimento dos recursos. 

Além disso, mesmo nos casos dos recursos que foram providos,  foi

possível verificar que o manejo de Recursos Especial logrou êxito em modificar o acórdão

junto ao E. Superior Tribunal de Justiça, eis que já havia sido pacificado o entendimento

no sentido da possibilidade de harmonização do regime semiaberto em decorrência da

ausência de vagas em estabelecimento penal adequado.

Não por outra razão, em data de 27 de julho de 2016, no âmbito de

recurso  de  agravo  em  execução  nº  1511673-1,  manejado  pelo  Ministério  Público  do

Estado do Paraná, a Quinta Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná  suscitou  incidente  de  uniformização  de  jurisprudência,  registrado  sob  o  nº

1.511.673-1/01, sob o fundamento de que apenas a Primeira Câmara Criminal entendia

pela impossibilidade da concessão do regime semiaberto “harmonizado”, enquanto que a
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Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Câmaras Criminais possuíam, em caráter majoritário,

entendimento contrário.

Na  ocasião,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pronunciou-se pelo

conhecimento do incidente e, no mérito, pela uniformização de jurisprudência, no sentido

de  possibilitar  a  concessão  de  regime  semiaberto  “harmonizado”,  com  recolhimento

domiciliar, “até que existente vaga no sistema prisional semiaberto do Estado do Paraná”.

Na sequência, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná  julgou  prejudicado  o  incidente  quanto  à  concessão  de  regime  semiaberto

harmonizado  tendo  em vista  a  edição  da  Súmula  Vinculante  nº  56  pelo  E.  Supremo

Tribunal Federal e, por unanimidade, acolheu em parte o incidente de uniformização de

jurisprudência, no seguinte sentido “Não caracteriza progressão de regime “per saltum”, a

concessão de regime semiaberto harmonizado, nos termos da Súmula 56/STF”.

Referida  Súmula  Vinculante  trouxe  em  seu  conteúdo  a  seguinte

redação:  “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”,  quais  sejam:  i)  a  concessão  de  liberdade

eletronicamente  monitorada  ao  sentenciado  que  sai  antecipadamente  ou  é  posto  em

prisão domiciliar por falta de vagas; ii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou

estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Dessa  forma,  criou-se  pela  via  jurisprudencial  uma  situação

excepcional de prisão domiciliar, admitida, também, na hipótese de ausência de vagas em

unidades do Sistema Penitenciário para cumprimento de pena em regime semiaberto, a

qual se convencionou chamar de “harmonização do regime semiaberto”, com a utilização

do monitoramento eletrônico.

Foi neste contexto que o Estado do Paraná, através de Decreto nº

12.015/2014, instituiu a Central de Monitoração Eletrônica de Presos, para fiscalização

destas novas hipóteses de cumprimento da pena com o monitoramento eletrônico:

§ 2º As indicações para que o juiz competente possa definir a fiscalização por meio
da monitoração eletrônica dar-se-á em relação aos presos passíveis de medida
cautelar (art. 319, IX do Código de Processo Penal);  prisão domiciliar, quando
não existente na comarca estabelecimento penal adequado ao cumprimento
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da  pena  em  regime  semiaberto  ou  na  ausência  de  vagas;  nas  situações
previstas  na  Lei  de  Execução  Penal  e  outras  que  sejam  passíveis  de
monitoração, dentre estas aos idosos; deficientes; gestantes; portadores de
doença grave e aos autores de crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa; (sem grifos no original)

Enfim, a  prisão domiciliar também passou a ser aceita como forma

de “harmonização do regime semiaberto”, com a jurisprudência estendendo a aplicação

do uso de monitoramento eletrônico, conforme prevê o artigo 117 da LEP.451

Dessa forma, pondera Renato MARCÃO452 que a realidade prática

impõe  a  prisão  domiciliar  a  quem  deveria  cumprir  pena  em  estabelecimento  penal

adequado, em virtude da ausência de local apropriado e da falta de outra opção razoável,

enquanto perdurar tal estado de desídia.

Em suma, ao condenado em regime inicial  semiaberto ou àquele

que, tendo sido condenado ao regime inicial fechado, obteve progressão para o regime

semiaberto, mas permanece no regime mais gravoso por carência de vagas, pode ser

aplicado o chamado “regime semiaberto harmonizado”, hipótese excepcional de prisão

domiciliar admitida pela jurisprudência pátria e cujo acompanhamento é feito pelo sistema

de monitoramento eletrônico. 

3 HIPÓTESES  DE  CABIMENTO  DA  MONITORAÇÃO  ELETRÔNICA  NA

EXECUÇÃO PENAL

Conforme já mencionado anteriormente, a Lei de Execução Penal

dispõe  em  seu  artigo  146-B  que  o  juiz  poderá  definir  a  fiscalização,  por  meio  da

monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou

determinar a prisão domiciliar.

451 É assente no E. Superior Tribunal de Justiça que a ausência de vagas em estabelecimento compatível
com  o  cumprimento  da  pena  em  regime  semiaberto  não  justifica  a  permanência  do  condenado  em
condições prisionais mais severas. Para o STJ, a carência de lugar vago em estabelecimento prisional é
falha do sistema carcerário estatal,  que deve ser arrogada ao Poder Público, sendo inadmissível que o
apenado sofra,  injustamente,  as consequências dessa deficiência,  impondo-se,  portanto,  um tratamento
mais brando até que seja resolvida a pendência.  Com efeito, seguindo tal linha de entendimento, em tais
situações  é  permitida  a  concessão,  em  caráter  excepcional,  da  prisão  domiciliar  sob  monitoramento
eletrônico, enquanto se aguarda o surgimento de vaga que viabilize o cumprimento da pena no regime
intermediário.
452 MARCÃO,  Renato.  Curso  de Execução Penal.  13 ed.  Revista,  ampliada  e  atualizada.  São  Paulo:
Saraiva, 2015.p. 187. 
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A Lei  Federal  n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução

Penal possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária

e prisão domiciliar,  dispôs em seu artigo 3º  que “o Poder  Executivo regulamentará a

implementação da monitoração eletrônica”.

Foi assim que o Estado do Paraná, através do Decreto Estadual nº

2015/2014, instituiu no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública a Central de

Monitoração Eletrônica e definiu o seu regramento, visando a aplicação das Leis Federais

nº 12.258/2010 e nº 12.403/2011 e do Decreto Federal nº 7.627/2014.

De acordo com o §2º do art. 1º do referido Decreto  “as indicações

para  que  o  juiz  competente  possa  definir  a  fiscalização  por  meio  da  monitoração

eletrônica dar-se-á em relação aos presos passíveis de medida cautelar (art. 319, IX do

Código  de  Processo  Penal);  prisão  domiciliar,  quando  não  existente  na  comarca

estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto

ou na ausência de vagas; nas situações previstas na Lei de Execução Penal e outras

que sejam passíveis  de monitoração,  dentre estas aos idosos;  deficientes;  gestantes;

portadores de doença grave e aos autores de crimes praticados sem violência ou grave

ameaça à pessoa”.

Da mesma forma,  a  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do Estado do

Paraná,  publicou  a  Instrução  Normativa  nº  09/2015,  que  regulamenta  a  monitoração

eletrônica de pessoas no âmbito da Justiça Criminal do Estado do Paraná, admitindo a

utilização do equipamento aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto

harmonizado em virtude da inexistência de vaga nas unidades penitenciárias adequadas

(item 2.2.1, II, b). 

Por fim, também a Instrução Normativa nº 08/2016, da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado do Paraná veio regulamentar a expedição do mandado de

monitoramento eletrônico e fiscalização. 

De acordo com este último ato, tanto o mandado de monitoração

eletrônica como o mandado de fiscalização terão natureza de mandado de prisão.453 

453 O mandado de monitoração eletrônica se destina ao controle do monitorado em relação às áreas de
inclusão e exclusão, bem como das demais condições impostas pelo juízo. Já o mandado de fiscalização
destina-se à prisão domiciliar ou à execução da pena em regime semiaberto harmonizado, nestes casos,
ausente monitoração eletrônica (itens 1.2. 2.1 e 1.2.2.2).
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3.1 Deveres que o Condenado submetido ao uso de Monitoramento Eletrônico

deverá observar

Por ocasião da decisão que concede o benefício da utilização do

monitoramento  eletrônico  surgem  obrigações  e  deveres  que  o  monitorado  tomará

conhecimento e deverá observar.

O art. 146-C da Lei de Execução Penal dispõe que: 

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar
com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: 
I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder
aos seus contatos e cumprir  suas orientações; (Incluído pela Lei nº 12.258, de
2010)
II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o
dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;  (Incluído
pela Lei nº 12.258, de 2010)
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

No  mesmo  sentido  o  Decreto  Estadual  especifica  cuidados  que

deverão ser tomados com o aparelho e demais deveres do sentenciado:

Art.  2º Aplicada  pelo  Juízo  competente  a  monitoração  eletrônica,  a  pessoa
monitorada  será  instruída  acerca  dos  cuidados  que  deverá  adotar  com  o
equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:
I  - obedecer a especificação dos locais e os períodos em que será exercido o
monitoramento  eletrônico,  que  poderão  ser  modificados,  quando  necessário,
ouvidos o Ministério Público;  a Defensoria Pública e o defensor constituído,  se
houver.
II - fornecimento de endereço onde estabelecerá sua residência, o endereço de
seu local de trabalho ou aquele no qual poderá ser encontrado durante o período
em que se submeterá à monitoração eletrônica;
III  - o recolhimento à residência ou ao estabelecimento prisional,  quando for o
caso, no período noturno, finais de semana e feriados;
IV - comunicação imediata de alteração de horário de trabalho e de endereços
residenciais e comerciais;
V - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder
aos seus contatos e cumprir suas orientações;
VI  - abster-se  de remover,  violar,  modificar  ou danificar,  de  qualquer  forma,  o
dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. 
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Por fim, a Instrução Normativa n. 09/2015 da Corregedoria-Geral de

Justiça do Estado do Paraná:

4.2.1.  Por  ocasião  da  instalação  da  tornozeleira,  a  pessoa  monitorada  será
instruída quanto ao período de vigilância, aos procedimentos a serem observados
durante a monitoração e aos cuidados que deverá adotar  com o equipamento
eletrônico, bem como acerca dos seguintes deveres:
I - fornecer um número de telefone ativo;
II - assinar o Termo de Monitoramento Eletrônico;
III - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder
a seus contatos e cumprir suas orientações;
IV  -  abster-se  de remover,  violar,  modificar  ou danificar,  de  qualquer  forma,  o
dispositivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;
V - informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração;
VI - recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente;
VII - manter atualizada a informação de seu endereço residencial ou comercial;
VIII - entrar em contato imediatamente com a Central de Monitoramento Eletrônico,
por  via  eletrônica  ou  pelos  telefones  indicado  no  Termo  de  Monitoramento
Eletrônico assinado, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de
doença, ameaça de morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis
e inevitáveis

Dessa forma, os deveres do sentenciado podem ser classificados,

em resumo, em três grupos:  (i) uso e conservação do equipamento;   (ii)  respeito ao

perímetro delimitado em sentença; e (iii) contatos com a Central de Monitoramento. 

3.2 Consequências do descumprimento dos Deveres Impostos

Conforme  a  Instrução  Normativa  nº  08/2016-TJPR,  item  1.2.2.4,

“constatado  o  descumprimento  injustificável  de  qualquer  condição  imposta,  caberá  a

autoridade policial o recolhimento na unidade prisional da jurisdição, lançando a fuga e a

prisão no PROJUDI/eMandado”. 

O ato ainda dispõe que:

2.2.5 - Apresentado o preso ao juízo competente, caberá ao Magistrado a análise
dos  motivos  da  prisão,  assim  como  das  justificativas  apresentadas,  que:
a) acatadas, ensejarão o retorno do mandado de monitoração eletrônica ou de
fiscalização  ao  perfil  vigente  cumprido,  com a  soltura  imediata  do  monitorado;
b)  não  sendo aceitas,  deverá ser  recolhido  o  mandado de monitoração ou de
fiscalização, através de contramandado, com a expedição de um novo mandado
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de  prisão,  independente  de  decisão  de  revogação  da  medida  cautelar  ou  da
regressão de regime. 

Dessa  forma,  vislumbra-se  do  citado  ato  normativo  que  o

descumprimento injustificado de qualquer condição imposta caracterizará fuga, devendo

ser expedido novo mandado de prisão, independente de decisão de revogação da medida

cautelar  ou  da  regressão  de  regime.  No  caso  do  preso  lograr  êxito  em  justificar  o

descumprimento, sendo este for aceito pelo juízo, o mandado de monitoramento ou de

fiscalização voltará viger. 

De acordo com o E. Tribunal de Justiça do Paraná a falta de bateria

(ausência  de  carregamento  do  aparelho)  e  a  violação  do  perímetro  delimitado

configuram falta grave consistente em inobservância dos deveres relativos à execução

das tarefas e das ordens recebidas (arts. 50, VI e 39, V, ambos da LEP).

Ambas autorizam, portanto, a revogação do benefício, na forma do

art. 146-D, da LEP e art. 3º do Decreto Estadual n.12.025/2014, bem como a regressão

do regime prisional, nos termos do art. 118, inc. I e art. 146-C e parágrafo único, inc. I,

ambos da LEP. Registre-se nesse sentido as decisões proferidas em sede de recurso

(agravo em execução) e em habeas corpus (RA 1578060-0, RA 1539283-5, RA 1494090-

6, HC 1558794-5 e HC 1598262-0).

Além disso, no julgamento do Agravo em Execução nº 1519001-7, a

Quinta Câmara Criminal enfatizou que os presos devem se sujeitar ao cumprimento dos

regramentos a eles destinados, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação,

arcarem com as reprimendas previstas e adequadas à conduta transgressora, concluindo

que  a inobservância dos limites geográficos aos quais estava circunscrito e sua

omissão em recarregar bateria do monitoramento eletrônico configuram a falta grave

por fuga, conforme art. 50, inc. II, da LEP.

O julgamento do citado agravo em execução frisou também que o

legislador  infraconstitucional,  ao  tipificar  a  fuga  como  infração  disciplinar,  não  fez

nenhuma distinção entre aquela perpetrada mediante burla ao aparato de segurança da

casa prisional e a evasão do reeducando que, como no caso monitoramento eletrônico,

aproveita-se  dos  benefícios  externos,  dribla  a  confiança  nele  depositada  e  infringe

condições impostas à fruição da benesse.
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Nesse  sentido,  destacam-se  também  os  julgados  de  diferentes

Tribunais de Justiça acerca do tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA.  VIOLAÇÃO  DE  ZONA  DE  INCLUSÃO. FUGA. FALTA GRAVE.
RECONHECIMENTO JUDICIAL.  MANUTENÇÃO. A inobservância dos limites
geográficos  aos  quais  estava  circunscrito  o  reeducando  quando  de  sua
adesão  ao  programa  de  prisão  domiciliar  cumulada  com monitoração
eletrônica configura falta grave por fuga, nos moldes do artigo 50, inciso II,
da Lei de execução penal. Permanência do apenado em liberdade plena, sem
fiscalização pelo estado-juiz, em período que deveria estar expiando reprimenda
legitimamente imposta em decorrência de seus atos pretéritos. Necessidade de os
presos  sujeitarem-se  ao  cumprimento  dos  regramentos  a  eles  destinados,  sob
pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as reprimendas
previstas e adequadas à conduta transgressora. Regressão para o regime mais
gravoso.  A  execução  da  pena  privativa  de  liberdade  está  sujeita  à  forma
regressiva, com a transferência para regime mais gravoso quando o condenado
comete fato definido como falta grave. Alteração da data-base para a concessão
de futuros benefícios.  A prática de falta grave determina a inauguração de novo
marco temporal  ao alcance de futuros benefícios vinculados à execução penal,
excetuados  o  livramento  condicional,  o  indulto  e  a  comutação.  Inteligência  do
enunciado nº 534 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Reclassificação da
conduta  carcerária.  O  cometimento  de falta de  natureza gravedetermina  a
reclassificação da conduta carcerária do reeducando para péssima. Inteligência do
§5º  do  artigo  14  do  regimento  disciplinar  penitenciário.  Agravo  em  execução
desprovido. (TJRS;  AG  0389104-61.2016.8.21.7000;  Vacaria;  Oitava  Câmara
Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 30/11/2016; DJERS 30/01/2017)
(sem grifos no original)
AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  IRRELEVÂNCIA.  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.  NECESSIDADE.  PRISÃO  DOMICILIAR
COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
IMPOSTAS.  FUGA CARACTERIZADA. FALTA GRAVE  CONFIGURADA.
REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE. É
necessário conhecer do recurso quando estiverem presentes seus pressupostos
de procedibilidade e admissibilidade, até porque é um contrassenso exigir que o
Judiciário,  para  se  manifestar,  reconhecer  e  impor  os  efeitos  de
eventual falta grave, precisa aguardar o pronunciamento administrativo, que não
vincula  o  magistrado.  O  reeducando  que  deixa  de  cumprir  as  condições
impostas  quando  da  concessão  da  prisão  domiciliar  mediante
monitoramento  eletrônico,  sem  a  comprovação  de  justificativa  plausível,
comete falta grave, consistente na fuga, nos termos do artigo 50, II, da Lei de
Execução  Penal. Nesse  caso,  é  necessária  a  regressão  do  regime  de
cumprimento  da  pena  (artigo  118,  I,  da  Lei  De  Execução  Penal).  V.V.  Sendo
sumulada a matéria, tornou-se imprescindível o procedimento administrativo para
a  apuração  da falta disciplinar (TJMG;  Ag-ExcPen 1.0024.05.636482-1/001;  Rel.
Des.  Flávio  Leite;  Julg.  01/11/2016;  DJEMG  11/11/2016)  (sem  destaques  no
original)

Portanto, a falta de bateria e/ou a violação do perímetro delimitado,

poderão ambas configurar falta grave, com as consequências daí decorrentes, previstas
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nos artigos 50, VI c/c o artigo 29, inciso V, ou 50, inciso II, todos da Lei de Execução

Penal.

Por outro lado, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

Recurso  Especial  n1º  519802/SP,  julgado  em  10/11/2016,  considerou  que:  (i)  o

rompimento  da  tornozeleira  eletrônica  e  o  uso  da  tornozeleira  sem bateria  suficiente

tornam impossível a execução do próprio monitoramento eletrônico, o que pode equivaler

à  própria  fuga;  (ii),  a inobservância  do perímetro de inclusão não configura falta

grave,  mas,  sim,  mero  descumprimento  de  condição  obrigatória  que  autoriza

sanção disciplinar,  nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei  de Execução

Penal:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO E AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  QUESTÃO DECIDIDA.  EXECUÇÃO
PENAL.  FALTA  GRAVE.  ROL  TAXATIVO.  TORNOZELEIRA  ELETRÔNICA.
INOBSERVÂNCIA  DO  PERÍMETRO  DE  INCLUSÃO  RASTREADO  PELO
MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE
AUTORIZA SANÇÃO  DISCIPLINAR  MAS  NÃO  CONFIGURA FALTA GRAVE.
RECURSO  PROVIDO.
1.  Não há violação dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal se o
Tribunal  a  quo  decide  todas  as  questões  suscitadas  e  utiliza  fundamentação
suficiente para solucionar a controvérsia sem incorrer em omissão, contradição ou
obscuridade.
2.Resta incontroverso da doutrina e da jurisprudência que é taxativo o rol do artigo
50  da  Lei  de  Execuções Penais,  que  prevê  as  condutas  que  configuram falta
grave.
3. Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso
da  tornozeleira  sem bateria  suficiente,  em que  o  apenado  deixa  de  manter  o
aparelho em funcionamento e resta impossível o seu monitoramento eletrônico, o
que  poderia  até  equivaler,  em  última  análise,  à  própria  fuga,  na  hipótese  de
inobservância  do  perímetro  de  inclusão  declarado  para  o  período  noturno
detectado pelo próprio rastreamento do sistema de GPS, o apenado se mantém
sob  normal  vigilância,  não  restando  configurada  falta  grave  mas,  sim,
descumprimento  de  condição  obrigatória  que  autoriza  sanção  disciplinar,  nos
termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais.
4. Recurso provido.
(REsp 1519802/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016). (sem destaques no original)

Dessa  forma,  verifica-se  não  há  atualmente  uniformidade  na

jurisprudência no que toca às consequências do comportamento do monitorado que deixa

de carregar a bateria do aparelho de monitoração eletrônica, ocasiona o seu rompimento

ou não observa o perímetro delimitado para sua locomoção.
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Destaca-se,  por  oportuno,  que,  o  descumprimento  dos  deveres

impostos  quando  da  concessão  do  monitoramento  eletrônico  poderá  implicar  na

regressão de regime,  na revogação da autorização de saída temporária  ou da prisão

domiciliar, bem como na advertência, por escrito  (art. 146-C, parágrafo único, da LEP).

Ademais,  violadas  as  condições  impostas,  é  dada  ao  juízo  da

execução  a  prerrogativa  de  revogar  o  próprio  benefício,  qual  seja,  a  monitoração

eletrônica (artigo 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal).

O  já  referido  Decreto  Estadual  que  trata  do  tema  dispõe  que  a

monitoração eletrônica poderá ser revogada se a pessoa violar os deveres a que estiver

sujeita durante a sua vigência, ou cometer falta grave, nos termos da Lei de Execução

Penal (art. 3º).

Da mesma forma, a Instrução Normativa do TJPR, prevê em seu

item 4.4.1 que:

A violação das condições estabelecidas na decisão concessiva do benefício
ou aos deveres atribuídos ao monitorado poderá acarretar, a critério do juiz,
ouvidos o Ministério Público e a defesa:
I - a regressão do regime;
II - a revogação do regime semiaberto harmonizado monitorado;
III - a revogação da autorização de saída temporária;
IV - a substituição da medida cautelar, a imposição de outra em cumulação, ou, em
último  caso,  a  decretação  da  prisão  preventiva  (art.  312,  parágrafo  único,  do
Código de Processo Penal),  na hipótese de ter sido aplicado o monitoramento
eletrônico como medida cautelar, nos termos do inciso IX do art. 319 do Código de
Processo Penal.
V - a decretação da prisão preventiva, na hipótese da medida de monitoramento
ter sido aplicada como medida protetiva de urgência.
VI - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz que concedeu o
benefício não decida aplicar alguma das medidas acima previstas. (sem destaques
no original)

Note-se que a possibilidade de regressão de regime é decorrência

direta do microssistema de regulação da monitoração eletrônica, que somente veio a lume

com a Lei Federal nº 12.258/2010 e a Instrução Normativa n º09/2015. Prescinde, assim,

de qualquer discussão acerca do enquadramento da violação à monitoração eletrônica

como falta grave.
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Por outro lado, no tocante à falta grave, de acordo com a Lei de

Execução Penal,  comete  falta  grave o condenado à  pena privativa  de liberdade que,

dentre outras situações, fugir e/ou inobservar a execução das normas recebidas (arts.

50, inc. II e inc. VI c/c art. 39, inc. V).

Assim, pode-se concluir  que as condutas de  romper ou violar  o

aparelho de monitoração eletrônica, extrapolar os limites geográficos permitidos ou

deixar de carregar o aparelho, por subsumirem-se à norma do artigo 50, inciso VI da Lei

de  Execução  Penal,  poderão  configurar  falta  grave,  sendo  inclusive,  este  o

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme visto acima.

Portanto, o condenado ficará sujeito à forma regressiva do regime

sempre que praticar fato definido como crime, cometer falta grave e/ou descumprir as

condições  impostas  na  concessão  do  monitoramento  eletrônico  (art.  118  e  146  C,

parágrafo único, da LEP).

Além disso,  destaca-se que 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

nomeado454.

4 INCIDÊNCIA  DAS  NORMAS  DE  MONITORAMENTO  ELETRÔNICO  NA

HIPÓTESE  DE  REGIME  SEMIABERTO  HARMONIZADO  NA FORMA DE  PRISÃO

DOMICILIAR

Conforme  já  exposto,  a  concessão  do  monitoramento  eletrônico

como forma de harmonização do regime semiaberto foi possibilidade reconhecida pela

454 Súmula 533/STJ e Instrução Normativa n. 08/2016-TJPR, item 1.2.2.6. Destaca-se que em recente
notícia no site do Supremo Tribunal Federal, foi divulgado que essa Suprema Corte decidirá se a oitiva de
condenado em audiência perante o juízo da execução penal, realizada na presença do Ministério Público e
do  defensor,  dispensa  a  realização  prévia  de  procedimento  administrativo  disciplinar  (PAD)  para
reconhecimento de falta grave. O tema será discutido no Recurso Extraordinário (RE) 972598, de relatoria
do ministro Luís Roberto Barroso, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do STF.
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340693> Acesso em 20
abr. 2017. 
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jurisprudência, diante da situação excepcional da ausência de vagas em estabelecimentos

penais destinados ao cumprimento de pena aos condenados no regime semiaberto.

Com efeito,  diante  dessa  inovação  fática  e  jurídica  trazida  pelos

tribunais, questão relevante e digna de destaque diz respeito sobre o alcance das normas

já inseridas no ordenamento jurídico pátrio, a essa nova realidade.

Ademais, por oportuno, frise-se que a exposição de Motivos da Lei n.

7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) dispõe que a execução penal é um

direito  autônomo  e  deve-se  reconhecer,  em  nome  de  sua  própria  autonomia,  a

impossibilidade  de  sua  inteira  submissão  aos  domínios  do  Direito  Penal  e  do

Processual Penal.

A respeito do tema ensina MIRABETE455:

Revela-se, assim, no país,  a autonomia do Direito Penitenciário no aspecto
jurídico,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  firmava  a  autonomia  legislativa
finalmente consagrada na Lei de Execução Penal. Pela Constituição Federal de
1998,  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente  sobre  direito  penitenciário  (art.  24,  I),  cabendo  à  União  as
normas gerais (art. 24, § 1º) e aos Estados inclusive a legislação suplementar (art.
24, § 2º). (sem destaques no original) 

Dessa  forma,  vale  novamente  o  registro  de  que  o  uso  do

monitoramento eletrônico durante a fase de execução penal é matéria já regulamentada

através  da  Lei  Federal  n  º  7.210/84,  do  Decreto  Federal  nº  7.627/2014,  do  Decreto

Estadual  n º12.015/2014,  das Instruções Normativas nº  09/2015-TJPR e n º  08/2016-

TJPR.

Logo,  considerando  a  existência  de  normas  que  disciplinam  a

matéria acerca da monitoração eletrônica, tem-se a realização da chamada interpretação

extensiva dos dispositivos legais ao regime semiaberto harmonizado com a utilização do

equipamento  eletrônico,  em forma  de  prisão  domiciliar,  o  que  não  se  confunde  com

analogia in mallam partem, nos casos em que for necessária a regressão do regime ou a

revogação do benefício.

455 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Execução Penal: Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984. 11. ed. rev. e
atual. 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 22.
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Sobre o assunto, ensina o doutrinador Rogério GRECO:

Podemos, portanto, entender que a interpretação extensiva é o gênero, no qual
são espécies a interpretação em sentido estrito e a interpretação analógica. Como,
então,  poderemos diferenciar ambas as espécies? Analisando a Lei  Penal.  Se,
para abranger situações não elencadas expressamente no tipo penal, o legislador
nos fornecer uma fórmula casuística,  seguindo-se a ela uma fórmula genérica,
faremos,  aqui,  uma  interpretação  analógica.  Caso  contrário,  se,  embora  o
legislador não nos tenha fornecido um padrão a ser seguido, tivermos de
ampliar o alcance do tipo penal para alcançarmos hipóteses não previstas
expressamente,  mas  queridas  por  ele,  estaremos  diante  de  uma
interpretação extensiva em sentido estrito. (sem destaques no original)

Ressalta-se, ainda que, se a própria norma permite a regressão de

regime no caso de descumprimento dos deveres previstos ao monitorado que estiver em

prisão domiciliar e em saída temporária e que a jurisprudência tem admitido essa nova

hipótese de prisão domiciliar, não há que se falar em emprego de analogia  in mallam

partem.

Tendo  em vista  a  excepcionalidade  do  cumprimento  de  pena  na

forma  admitida  pela  jurisprudência  é  de  se  concluir  que  a  extensão  do  alcance  das

normas de monitoramento eletrônico a esses casos se dá justamente para que o agente

público possa implementar a sua aplicação no regime semiaberto harmonizado em forma

de prisão domiciliar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, a título de considerações finais, pode-se

concluir que:

a) A súmula vinculante n º 56 do STF admite a possibilidade da

concessão do regime semiaberto de forma harmonizada a ser cumprido em residência

particular com o uso de monitoramento eletrônico, nos casos em que não houver vaga no

sistema penitenciário, para o cumprimento de pena no regime adequado;
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b) O  descumprimento  das  condições  estabelecidas  quando  da

concessão da prisão domiciliar com o uso do monitoramento eletrônico, como forma de

harmonização do regime semiaberto, poderá ensejar as seguintes situações:

b.1) Revogação do benefício:

O  condenado  poderá  ter  o  benefício  da  prisão  domiciliar  com

monitoramento eletrônico revogado, por violar os deveres a que estava sujeito, devendo

retornar  ao  cumprimento  de  pena  em  estabelecimento  penal  adequado  ao  regime

semiaberto (art. 146-D da LEP, arts. 2º, § 1º e 3º, inc. II do Decreto Estadual n. 12015/14 e

itens 4.4.1, II e 4.5.1, incs. II ambos da Instrução Normativa n. 09/2015-TJPR);

b.2) Configuração de falta grave:

Para o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o rompimento,

a  falta  de  bateria  e  a  violação  do  perímetro  delimitado  configuram  falta  grave,

consistente em inobservância dos deveres relativos à execução das tarefas e das ordens

recebidas (arts. 50, VI e 39, V, ambos da LEP), ou consistente em fuga, nos moldes do

artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, caracterizada a falta grave, o condenado poderá ter

seu benefício revogado, na forma do art. 146-D, da LEP e do art. 3º do Decreto Estadual

n. 12.025/2014, bem como regredido o seu regime prisional, nos termos dos arts. 118, inc.

I e 146-C, parágrafo único, inc. I, ambos da LEP.

Já  para  a  Sexta  Turma  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a

violação  do  perímetro  delimitado  não  configura  falta  grave,  mas,  sim,

descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar, de regressão do

regime nos termos do artigo 146-C.

b.3) Configuração de descumprimento dos deveres:

O  condenado  que  cumpre  pena  no  regime  semiaberto  de  forma

harmonizada e tiver comprovada a violação de seus deveres com o uso do monitoramento

eletrônico poderá ter seu regime regredido na forma do art. 146-C, parágrafo único, inc. I

da LEP e item 4.4.1, inc. I da Instrução Normativa n. 09/2015-TJPR).

c) Finalmente,  em  relação  à  possibilidade  de  aplicação  das

normas elencadas na Seção VI, do Capítulo I do Título V da Lei de Execução Penal (que
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trata da Monitoração Eletrônica) aos casos em que o monitoramento é concedido como

forma de harmonização do regime semiaberto,  não se vislumbram impedimentos para

essa  incidência,  pois  a  harmonização do regime semiaberto,  cumprido  em residência

particular com monitoramento eletrônico, conforme alhures explicado, nada mais é do que

modalidade de prisão domiciliar.
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ESTUDO 27

Maternidade no cárcere e prisão domiciliar
Ano de publicação, 2017456

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Trata-se  de  provocação  chegada  a  este  Centro  de  Apoio

Operacional  a  partir  de  pleito  trazido  pelo  2º  Grupo  de  Procuradorias  Criminais  do

Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de noticiar uma temática corriqueira

que estaria sendo enfrentada por aquela instância de execução.

Cinge-se à questão dos reflexos ocasionados pela maternidade na

privação da liberdade das mulheres e, especificamente, da possibilidade de concessão de

prisão domiciliar, tanto para os casos de decreto prisional de natureza cautelar quanto

definitivo.

Dada a natureza multidisciplinar das consequências afetas a uma tal

decisão,  para  estes  fins,  a  questão  será  analisada  sob  duas  perspectivas:  i) aquela

relacionada ao direito à maternidade da mulher privada de liberdade; e ii) à aquela afeta

ao  direito  à  infância.  Só  assim,  quer-se  crer,  será  viável  adotar  uma  interpretação

teleológica que permita atingir algumas considerações a título de conclusão para este

Estudo.

É válido recordar que a provocação, até onde se tem ciência,  foi

resultado da identificação de entendimentos jurisprudenciais divergentes quanto a esta

temática,  o  que  teria  implicado  na  busca  de  subsídios  para  um  entendimento  que,

devidamente  argumentado,  possa  dar  ensejo  a  um  posicionamento  ministerial  mais

uniforme.

Dada a natureza da provocação e do quanto há de ser aferido, no

456 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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intuito de viabilizar uma delimitação de sua extensão, o presente Estudo será baseado

nos mais recentes entendimentos adotados pelos Tribunais Superiores e pelo Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, partindo-se de uma referência que tomará por base um

levantamento doutrinário sobre a temática.

Ainda em caráter introdutório, é válido recordar que, dada a natureza

das  atribuições  afetas  a  esta  unidade  de  apoio  e,  especialmente,  da  independência

funcional  constitucionalmente  assegurada  aos  membros  do  Ministério  Público,  a

pretensão aqui não é outra senão a de oportunizar uma análise global do assunto trazido

e das questões que dele decorrem, buscando subsidiar o Órgão consulente na tomada de

suas decisões.

2 MARCO NORMATIVO

Tanto a proteção à maternidade quanto à proteção à infância figuram

como direitos sociais garantidos pela Constituição de 1988 (art. 6º).

Especificamente  em  relação  ao  direito  à  maternidade,  o  texto

constitucional assegurou à mulher presa as condições para que possa permanecer com

seus filhos durante a amamentação457.

Esta previsão, porém, longe está de ser o único marco normativo

desta  matéria  no  ordenamento  brasileiro.  Diferentes  diplomas458 trazem  normas  que

deverão ser  obedecidas no âmbito  prisional,  a  fim de se assegurar  outros direitos às

mulheres que se encontram em situação de privação de liberdade.

A  Lei  de  Execução  Penal,  por  exemplo,  assinala  algumas

peculiaridades que devem ser  observadas nos  estabelecimentos penais femininos,  no

intuito  de  que  o  direito  à  maternidade  seja  viabilizado  a  essas  mulheres  quando

custodiadas em prisões sob a responsabilidade do Estado brasileiro.

É  por  isto  que  o  art.  83,  §  2º,  da  LEP  dispõe  que  os

457 Art. 5º, inciso L, CF/88.
458 Destaca-se aqui as Regras Mínimas para o Tratamento de prisioneiros – Regras de Mandela, Regras
das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para
mulheres infratoras - Regras de Bangkok, Lei de Execução Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente e
Resolução n. 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário – CNPCP.
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estabelecimentos penais destinados às mulheres  serão dotados de berçário, no qual as

condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentando-os, no mínimo, até os

06 (seis) meses de idade. Com o mesmo fim, está a previsão de que as penitenciárias

femininas sejam dotadas de  seção para  gestante  e  parturiente,  além de  creche  para

abrigar crianças maiores de 06 (seis) meses e menores de 07 (sete) anos (art.  89 da

LEP).

Ainda dentro desta leitura é que o próprio Estatuto da Criança e do

Adolescente,  no  seu  art.  8º,  §  10,  dispôs  que  incumbe  ao  poder  público  garantir,  à

gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em

unidade de privação de liberdade, uma  ambiência que atenda às normas sanitárias e

assistenciais  do  Sistema  Único  de  Saúde  para  o  acolhimento  do  filho ,  visando  ao

desenvolvimento integral da criança.

Prevê  ainda,  em  seu  artigo  9º,  que  também  ao  poder  público

compete propiciar as condições adequadas ao aleitamento materno.

Ademais,  não  bastasse  este  arcabouço  legislativo,  no  âmbito

infralegal também houve uma preocupação com a temática. Neste sentido, a Resolução n.

14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária dispõe no § 2º do artigo 7º

que serão asseguradas as condições para que a presa possa permanecer com os seus

filhos durante o período de amamentação.

De toda forma, é necessário reconhecer que essas disposições não

podem ser lidas isoladamente. Afinal, tem-se entendido que estas previsões relacionadas

ao exercício  do  direito  à  maternidade –  inclusive  daquele  relacionado à  permanência

diária de seu filho dentro das unidades prisionais – haveria de coadunar-se com o melhor

interesse  da  criança,  nos  termos  inclusive  do  quanto  previsto  em  normativas

internacionais firmadas pelo Estado brasileiro em relação ao direito à infância 459.

Até porque, também a nossa Constituição da República prevê em

seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade

e à  convivência  familiar  e  comunitária,  devendo  colocá-los a  salvo  de toda forma de

459 Redação dada à Regra n. 29 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Presos –
Regras de Mandela.
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Tanto a criança quanto o adolescente, por isto, gozam de todos os

direitos  fundamentais  inerentes  à pessoa humana,  sem prejuízo  da proteção integral,

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a

fim  de  lhes  facultar  o  desenvolvimento  físico,  mental,  moral,  espiritual  e  social,  em

condições de liberdade e de dignidade (art. 3º ECA).

Justamente  por  isto,  entende-se  que  se  deve  buscar  sempre  o

melhor interesse da criança, para que lhe seja garantido o direito à liberdade, ao respeito

e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos

civis,  humanos e sociais garantidos (art.  15 do ECA). Deve-se, em resumo, colocar o

infante a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,  aterrorizante, vexatório ou

constrangedor.

Dada a importância do tema, no ano de 2016, foi publicada a Lei

Federal  n.  13.257/2016,  denominada  “Lei  da  Primeira  Infância”,  que  trouxe  várias

inovações,  buscando  estabelecer  princípios  e  diretrizes  para  formulação de  políticas

públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros

anos  de  vida  no  desenvolvimento  infantil  e  no  desenvolvimento  do  ser  humano,  em

consonância com os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (art.

1º), o que, inclusive, implicou em diversos reflexos na leitura da própria Lei de Execuções

Penais e do Código de Processo Penal.

De acordo com a nova redação do art. 19, caput, do ECA “é direito

da  criança  e  do  adolescente  ser  criado  e  educado  no  seio  de  sua  família  e,

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária,

em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”.

Além disso,  o  ECA no  já  citado  art.  19,  §  4º,  passou  a  garantir

também a convivência da criança e do adolescente mesmo com a mãe e o pai privado de

liberdade,  por  meio  de  visitas  periódicas  promovidas  pelo  responsável,

independentemente de autorização judicial.

Se  tal  não  bastasse,  nesse  mesmo  sentido,  visando  garantir  a

convivência familiar entre a mãe e o infante, foi recentemente promulgado o Decreto de

12 de abril de 2017, prevendo a concessão de indulto especial e comutação de penas às
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mulheres presas. 

Especificamente  na  elaboração  do  projeto  que  resultou  neste

Decreto de Indulto460, o que se verifica é terem sido levados em conta dados que mostram

a condição especial do encarceramento feminino. Mencionou-se, na ocasião, que desse

universo da população prisional, cerca de 70 a 80% seria de mães. Ademais, se estaria

diante de um grupo de mulheres que, na grande maioria, teriam sido abandonadas por

seus parceiros, gerando uma consequente fragilização das relações familiares e dos laços

entre essas mulheres e seus filhos em decorrência do encarceramento. 

Por  isto,  diante  do  contexto  apresentado,  e  pautando-se  em

normativas  internacionais  e  nacionais  que  permitiriam  à  mulher  encarcerada  uma

condição especial,  o Decreto de 12 de abril  de 2017 teria contemplado a situação da

presa gestante e com filhos, permitindo a concessão de indulto, ou comutação da pena,

nos  casos  de  gestação  de  risco  ou da  existência  de  filhos  que  necessitem de  seus

cuidados461. 

460 Conforme  conta,  vários  teriam  sido  os  aspectos  analisados  para  embasar  a  proposta  de  Decreto,
ganhando  destaque  a  identificação  da  existência  de  37.380  mulheres  encarceradas,  sendo  9.565  em
ambientes superlotados, mais de 50% por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo que o
delito que mais encarceraria seria o tráfico doméstico; 36.271 estariam à disposição da Justiça Estadual e
1.102 da Justiça Federal, o que evidencia que menos de 5% estaria relacionado ao tráfico internacional ou
transnacional; neste sentido, afirmava-se que se estaria diante de mães e mulheres em situações de maior
vulnerabilidade as quais, em tese, poderiam cumprir suas penas em condições distintas. Daí a identificação
de 342 mães com filhos menores de 6 anos em estabelecimento penal, 188 mães lactantes, 350 gestantes,
88 mulheres com algum tipo de deficiência intelectual, auditiva, visual, física, múltipla ou cadeirante, 148
mulheres idosas, 1.204 casos de presas com doenças transmissíveis, sendo 565 com HIV, 422 com sífilis,
58 com tuberculose, 82 com hepatite e 77 com outras doença s graves (Fonte: Conselho Nacional de Polícia
Criminal  e Penitenciária.  Minuta de Decreto Presidencial  de Indulto para Mulheres.  Brasília-DF, abril  de
2016.  Disponível  em:  <http://www.ibccrim.org.br/docs/2016/indulto_para_mulheres.pdf>  Disponível  em 18
abr. 2016). 
461 “Art. 1º O Indulto especial será concedido às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia
14 de maio de 2017, atendam, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos: 
I – não estejam respondendo ou tenham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante
violência ou grave ameaça; 
II – nao tenham sido punidas com a prática de falta grave; e
III – se enquadrem, no mínimo, em duas das seguintes hipóteses: 
a) Mães condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça,
que possuam filhos, nascidos ou não dentro do sistema penitenciário brasileiro, de até doze anos de idade
ou de qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 -
Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência,  que  comprovadamente  necessite  de  seus  cuidados,  desde  que
cumprido um sexto da pena;
[…]
e) Gestantes cuja gravidez seja considerada de alto risco, condenadas à pena privativa de liberdade, desde
que comprovada a condição por laudo médico emitido por profissional designado pelo juízo competente; 
[…]
Art. 2º A comutação da pena privativa de liberdade será concedida às mulheres, nacionais e estrangeiras,
nas seguintes proporções: 
[…]

396



397397

De  toda  forma  –  sem  embargo  da  amplitude  de  hipóteses

contempladas pelo Decreto, naqueles casos em que não restar devida a sua incidência

por  ausência  dos requisitos  exigidos –,  fato  é  que já  se  notava  uma clara  tendência

normativa  voltada  a  viabilizar  uma  forma  de  privação  de  liberdade  –  provisória  ou

definitiva – distinta à este grupo de mulheres encarceradas.

Com efeito, em relação ao tema já se identificava que, no Código de

Processo Penal, a Lei da Primeira Infância havia implicado em alterações que passaram a

viabilizar a concessão da prisão domiciliar às presas provisórias, em duas situações

especificamente direcionadas à maternidade: 

i) quando a presa estiver gestante; e

ii) quando  a  presa possuir  filho  de  até  12  (doze)  anos de  idade

incompletos.

Frise-se,  que,  a  concessão da prisão domiciliar  no âmbito da

execução da pena já era prevista pelo art. 117, incisos III e IV, da LEP, mas apenas:

i) para  as  presas condenadas em regime aberto  na  condição de

gestantes ou com filho menor ou deficiente físico ou mental.

Feita  essa  breve  introdução  do  cenário  normativo,  passa-se  às

considerações  acerca  da  maternidade  no  cárcere,  para  que  a  partir  daí  possa  ser

analisada a divergência de entendimentos em relação aos requisitos para a concessão da

prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva e durante o curso da execução da

pena privativa de liberdade.

II – 2/3 da pena, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem
violência ou grave ameaça e que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade se
considerado  pessoa  com  deficiência  ou  portador  de  doença  crônica  grave  e  que  necessite  de  seus
cuidados, desde que cumprido 1/5 da pena até 14 de maio de 2017;
III – à metade, se reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência
ou grave ameaça e que tenha filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade se considerado
pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, desde que
cumprido 1/4 da pena até 14 de maio de 2017.” 
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3 ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL DA MULHER PRIVADA DE LIBERDADE

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Título reservado aos

Direitos Fundamentais, prevê, em seu art. 7º que a criança e o adolescente têm direito a

proteção  à  vida  e  à  saúde,  mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de

existência.

Não por outra razão, a chamada “Lei da Primeira Infância” alterou

significativamente  o  Estatuto,  a  fim  de  se  efetivar  esses  direitos  constitucionalmente

garantidos.

Dentre as inovações trazidas,  ao que ora interessa,  destaca-se a

redação  dada  ao  art.  8º,  que  previu  expressamente  que  é  assegurado  a  todas  as

mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento

reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto

e  ao  puerpério  e  atendimento  pré-natal,  perinatal  e  pós-natal  integral  no  âmbito  do

Sistema Único de Saúde.

Assim, observa-se no § 4º do citado artigo que, incumbe ao poder

público proporcionar  assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-

natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.

É importante anotar ainda que, conforme prevê o § 5º do mesmo

dispositivo,  tal  assistência  deve  também  ser  prestada  à  gestante  e  mães  que  se

encontrem em situação de privação de liberdade, sendo que  incumbe ao poder público

garantir,  à  gestante e à mulher  com filho na primeira infância que se encontrem sob

custódia  em  unidade  de  privação  de  liberdade,  ambiência  que  atenda  às  normas

sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em

articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da

criança (art. 8º, § 10).

Neste particular, oportuno o registro dos comentários efetuados pela

doutrina mais abalizada462 acerca do parágrafo em questão:

462 DIGIÁCOMO,  Murillo  José  y  Ildeara  de  Amorim  DIGIÁCOMO  (2016):  Estatuto  da  criança  e  do
adolescente: anotado e interpretado,  Curitiba,  Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio
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Parágrafo incluído pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Vide art. 19, §4º, do
ECA. A manutenção de vínculos entre os pais/mães privados de liberdade e seus
filhos  é  um direito  assegurado  por  lei,  cujo  exercício  deve  ser  objeto  de uma
política pública específica, que contemple ações múltiplas e coordenadas entre os
órgãos  de  segurança  pública,  assistência  social,  saúde  e  educação  (dentre
outros). Trata-se de matéria de alta complexidade, especialmente quando envolve
crianças de tenra idade, ainda em fase de aleitamento materno, devendo-se ter a
cautela de, a pretexto de assegurar o direito da criança ao aleitamento – e ao
próprio contato com sua mãe –, não ser aquela também colocada em regime de
privação de liberdade, juntamente com esta. Daí a necessidade de adequação de
espaços nos presídios e  mesmo a adoção de alternativas ao encarceramento,
como é o caso da prisão domiciliar, nos moldes do previsto no art. 318, inciso V, do
CPP, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.257/2016 (valendo mencionar que já
existem decisões que conferem a prisão domiciliar a mulheres com filhos de tenra
idade até mesmo após a condenação).

Antes desta modificação legislativa, porém,, a Lei de Execução Penal

já  assegurava  à  mulher  custodiada  em  estabelecimento  penal,  o  acompanhamento

médico,  principalmente  no  pré-natal  e  no  pós-parto,  com  extensão  desse  direito  ao

recém-nascido463.

Por  esse mesmo motivo,  a  mesma LEP dispõe no artigo 89 que,

além dos requisitos referidos no artigo 88464, a penitenciária de mulheres será dotada de

seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 06 (seis)

meses e menores de 07 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada

cuja responsável estiver presa.

Daí prever o seu parágrafo único que serão requisitos básicos desta

seção e da creche: i) o atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes

adotadas pela  legislação educacional  e  em unidades autônomas;  e  ii) um horário  de

funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável.

Se tal não bastasse, encontra-se previsto no Item 6 da Seção I do

Tratado  de  Bangkok  (Serviços  de  cuidados  à  saúde),  que  nos  estabelecimentos

penitenciários para mulheres  devem existir instalações especiais para o tratamento das

reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. 

Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente.
463 Art.14, §3º da Lei 7.210/84.
464 Art.  88.  O condenado será alojado em cela  individual  que conterá dormitório,  aparelho sanitário  e
lavatório.  Parágrafo  único.  São  requisitos básicos da unidade celular:  a)  salubridade do ambiente  pela
concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;
b) área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados).
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Importante,  ainda,  o  previsto  pelo  art.  17 da Resolução n.  14  do

CNPCP, no sentido de que o estabelecimento prisional destinado a mulheres disporá de

dependência  dotada de material  obstétrico,  para  atender  à  grávida,  à  parturiente  e à

convalescente, sem condições de ser transferida a unidade hospitalar para tratamento

apropriado, em caso de emergência.

Em data recente, finalmente, foi  sancionada a Lei n. 13.434/2017,

que acrescentou um parágrafo único ao art. 292 do Código de Processo Penal, no intuito

de proibir o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres durante

a fase de puerpério imediato465. 

Muito  embora  referidas normativas  estejam voltadas ao  ambiente

penitenciário,  devem  elas  ser  igualmente  aplicadas  em  toda  situação  relacionada  à

maternidade no cárcere. O alerta vale especificamente para o âmbito paranaense.

É que, como notório, no Estado do Paraná ainda existem presas em

carceragens de Delegacias de Polícia. Dados da Polícia Civil  do Estado do Paraná de

13.03.2017 informam a existência de cerca de 625 mulheres  custodiadas em carceragens

de Delegacias, entre condenadas e provisórias. 

Bem se sabe que tais locais longe estão de atender às condições

supra referidas. Justamente por isto, visando atender as necessidades práticas que são

vislumbradas  por  ocasião  das  inspeções  nesses  locais,  o  Roteiro  de  Inspeção  em

Carceragens  atualmente utilizado pelos Membros do Ministério Público, no Anexo III do

Ato Conjunto n. 01/2015-PGJ/CGMP, no campo destinado à Assistência à Saúde (item

2.8) estabelece que, em havendo mulheres na carceragem, além das ações básicas de

promoção  de  saúde  de  rotina  ginecológica,  a  detecção  oportuna  de  gestação  será

importante para um pré-natal de qualidade.

Este apanhado normativo e fático serve para ressaltar que, embora

privadas  de  liberdade,  às  mulheres  detentas  são  assegurados  todos  os  direitos  não

atingidos pela sentença ou pela lei, dentre eles aquele de ter um acompanhamento digno

465 Art. 1º O art. 292 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 292. ...................................................................
Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o
período de puerpério imediato”. 

400



401401

e  orientado  durante  e  após  a  sua  gestação,  devendo  o  Estado  promover  os  meios

necessários para o seu respeito.

4 BREVE ANÁLISE A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS COM SUAS

GENITORAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS E SUAS IMPLICAÇÕES

Em pesquisa realizada no âmbito do Projeto “Pensando Direito”, da

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ), em parceria com o

Instituto  de  Pesquisa  Econômica  e  Aplicada  (IPEA),  identificou-se  que  a  maioria  das

mulheres  em  situação  prisional  no  Brasil,  inclusive  grávidas  e  puérperas,  que  estão

encarceradas nas unidades femininas, seriam jovens, de baixa renda,  em geral mães,

respondendo  pela  prática  de  crimes  relacionados  ao  tráfico  de  drogas  ou  contra  o

patrimônio,  presas  provisórias,  e  em  menor  número,  presas  condenadas  por  crimes

também dessa natureza466.

De  acordo  com  a  referida  pesquisa467,  em  2012,  as  mulheres

representavam  6,4%  da  população  prisional  do  país,  o  que  em  números  absolutos

significava 35.072,  de um total  de 548.003 pessoas presas.  Entre  2008 e 2011,  teria

havido um crescimento de 27% na região Norte, 28% no Sul, 28% no Nordeste, 8% no

Sudeste  e  9%  no  Centro-Oeste,  superando,  inclusive,  o  crescimento  da  população

carcerária  masculina. De  fato,  enquanto  entre  2000  e  2012  a  população  carcerária

masculina cresceu 130%, a feminina teria crescido 246%. Dados do ano 2000 apontavam

que a população carcerária feminina era de 10.112 mulheres presas, tendo esse número

saltado para mais de 35.000 em 2012. 

Embora a análise de dados estatísticos sempre deva ser realizada

com a devida cautela, no caso específico da maternidade de pessoas custodiadas, são

eles que servem para, ao menos, despertar o operador para a necessidade de um olhar

diferenciado. Afinal, em nosso ordenamento, há extensa base normativa que legitima um

466 BRASIL, Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos.  Dar à luz na sombra: condições
atuais  e  possibilidades  futuras  para  o  exercício  da  maternidade  por  mulheres  em situação  de  prisão.
Brasília:  Ministério  da  Justiça,  IPEA,  2015.  p.  15.  Disponível  em
<https://www.justica.gov.br/noticias/201clugar-de-crianca-nao-e-na-prisao-nem-longe-de-sua-mae201d-diz-
pesquisa/pesquisa-dar-a-luz-na-sombra-1.pdf> acesso em 13.mar.2017
467 Ibidem.
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tratamento distinto às mulheres privadas da liberdade em condições de maternidade, seja

por  força  da  perspectiva  do  direito  à  maternidade  já  mencionado,  seja  em razão  da

perspetiva do direito à infância.

No Estado do Paraná, através da Lei Estadual nº 9.304/90, foi criada

a Creche Pré-Escolar “Cantinho Feliz na Penitenciária Estadual  Feminina”,  atualmente

denominada  Centro  de  Educação  Infantil  Cantinho  Feliz  –  CEI.  Trata-se  de  unidade

integrada à referida penitenciária e que visa atender aos filhos e filhas das internas que

cumprem penas  no  período  de  aleitamento  até  os  06  anos  de  idade,  enquanto  não

possuem condições de sobrevivência com a família (art. 1º, parágrafo único). 

Essa unidade penal, destinada à privação de liberdade de mulheres,

é a única do Estado que efetivamente possui  instalações para que as mães possam

permanecer com seus filhos.

O Centro de Educação Infantil  Cantinho Feliz  assemelha-se muito

com uma unidade de acolhimento institucional, se tratando de um local onde as crianças

permanecem em tempo integral até, no máximo, 06 anos de idade.

Não é demais recordar que, o Estatuto da Criança e Adolescente, ao

tratar das unidades de acolhimento institucional,  em seu art.  19, §1º,  dispôs que toda

criança  ou  adolescente  que  estiver  inserido  em programa de  acolhimento  familiar  ou

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 06 (seis) meses, devendo a

autoridade  judiciária  competente,  com  base  em  relatório  elaborado  por  equipe

interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de

reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

O  art.  19,  em  seu  §2º,  neste  sentido,  regulamenta  que  a

permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não

se prolongará por mais de 02 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao

seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

O que se vislumbra,  portanto,  é  que o Estatuto  da  Criança e do

Adolescente  prioriza  a  manutenção  ou  reintegração  de  criança  ou  adolescente  no

ambiente familiar em relação a qualquer outra medida de acolhimento (art. 19, §3º, do

ECA). 

402



403403

E, diante do ambiente hostil em que essas crianças são obrigadas a

permanecer (em decorrência da situação prisional de suas genitoras),  entende-se que

pode ele acarretar um prejuízo no desenvolvimento psíquico, educacional, social, físico do

infante. 

Assim, muito embora o zelo diferenciado da unidade mencionada, é

necessário reconhecer que a situação, ainda assim, longe está de ser a ideal.  Afinal,

estando  as  crianças  alojadas  em  local  anexo  à  penitenciária  feminina,  acabam

evidentemente sofrendo também os reflexos da privação de liberdade de suas mães.

É nesse sentido que a pesquisa realizada  pelo  Projeto Pensando

Direito da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) concluiu

que, “para evitar que a criança seja encarcerada, modelos de creches externa devem ser

pensados, de modo que as mães visitem as crianças e vice-versa”468. 

Ademais, de acordo com a mesma pesquisa469, a resposta quanto ao

destino da mãe e da criança tem de ser tratada de forma individualizada, devendo ser

respeitada a autonomia decisória da mulher em relação ao destino da criança. 

Neste sentido, reconheceu-se que haveria uma série de variantes

que  devem  ser  cautelosamente  sopesadas,  citando-se  como  exemplo,  buscar  ao

máximo evitar a institucionalização tanto da mãe como do filho, priorizando a manutenção

do vínculo familiar e os direitos da criança, evitando, dessa forma, o binarismo da escolha

que leva a criança a viver na prisão ou longe da mãe.

Aquela mesma pesquisa470, ainda, ao analisar os relatos das presas

em relação ao destino das crianças, diagnosticou que alguns fatores pesam mais nessa

escolha, como o tempo da pena, a existência de familiares confiáveis para assumir a

guarda,  primeiro  filho,  o  apoio que se  tem na rua,  as condições do estabelecimento,

dentre outras. 

Diante  da  pluralidade  de  contextos  da  mães  presas,  o  que  se

percebe é a impossibilidade de generalizar uma só resposta no sistema de justiça, pois na

decisão entre ficar  com a criança no estabelecimento prisional  ou separar-se dela no

468 BRASIL, Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos.  Dar à luz na sombra: condições
atuais  e  possibilidades  futuras  para  o  exercício  da  maternidade  por  mulheres  em situação  de  prisão.
Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. p. 41. 
469 Idem, p. 79.
470 Ibidem. 
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nascimento, haverá que ser levado em conta todo o contexto psicossocial e familiar da

mãe, bem como sua vontade pessoal.

Foi tendo em conta todo este cenário que a Lei da Primeira Infância,

com  as  alterações  que  realizou  no  Código  de  Processo  Penal,  viria  a  possibilitar  a

concessão da prisão domiciliar  em substituição à prisão cautelar,  tornando possível  a

compatibilização da convivência da mãe com a criança em ambiente externo à prisão.

5 PRISÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À PRISÃO PREVENTIVA 

Naquilo que ora interessa, o art. 318 do Código de Processo Penal

preconiza que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente

for gestante ou mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Exige  o  parágrafo  único  do  referido  artigo  que  a  substituição

dependerá de prova idônea dos requisitos estabelecidos.

Diante  desta  previsão  normativa,  Eugênio  PACELLI  e  Douglas

FISCHER471 procuraram  esclarecer  que  a  prisão  domiciliar  introduzida  pela  Lei  n.

12.403/11  não  constituiria  medida  cautelar  propriamente  dita,  não se  equiparando  ao

recolhimento domiciliar do art. 319, inciso V, do Código de Processo Penal, aparecendo

como substitutiva  da  prisão  preventiva  anteriormente  decretada,  cabível  somente  nas

hipóteses previstas no art. 318 do CPP.

Atinente à substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar,

entretanto, Renato Brasileiro de Lima472 assevera:

[...]  a  presença  de  um dos  pressupostos  indicados  no  art.  318,  isoladamente
considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição
da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser
aplicado  à  substituição  (CPP,  art.  282,  II),  de  modo  que  a  prisão  preventiva
somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação
concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta)
anos para que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se
pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP

471 PACELLI,  Eugênio;  FISCHER,  Douglas.  Comentários  ao  Código  de  Processo  Penal  e  sua
Jurisprudência. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 671
472 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998.
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funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição,
cabendo ao magistrado verificar se,  no caso concreto,  a prisão domiciliar seria
suficiente para neutralizar o  periculum libertatis que deu ensejo à decretação da
prisão preventiva do acusado.

Para  o  autor,  a  concessão  da  prisão  domiciliar  não  está  ligada

somente ao cumprimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, devendo sempre

ser analisado o caso concreto.

Nesse sentido, destaca-se o teor do decidido no Habeas Corpus n.

1.624.914-4, julgado na data de 09/02/2017, em que o Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná  entendeu  que  a  concessão  da  prisão  domiciliar  exige  a  conciliação com a

ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, haja vista não se operar de

forma automática.

O Superior  Tribunal  de Justiça,  por  sua vez,  em sede de pedido

liminar no  Habeas Corpus n. 291.439, julgado em 22/05/2014 – em que era pleiteada,

pela paciente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sob a justificativa de que

era mãe de duas crianças, de 08 anos e 01 ano – citando a doutrina de Gustavo Badaró

asseverou que, “[…] embora o art.  318 utilize o verbo “poderá”,  é de considerar que,

demonstrada a hipótese de incidência do art. 318, o juiz deverá determinar o cumprimento

da  prisão  preventiva  em  domiciliar.  Trata-se  de  direito  subjetivo  do  preso,

independentemente de o preceito empregar o verbo “poder” a indicar inexistente poder

discricionário  do juiz”.  Ou seja,  conforme este entender,  deve-se ler  o  “poderá”  como

“deverá”. 

No referido julgado,  o Ministro Relator, em seu voto, explicitou que

não chegaria necessariamente à conclusão de que o verbo “poderá” deve ser interpretado

como “deverá”, pois, para ele,  essa interpretação acabaria por gerar uma vedação legal

ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a

tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão.

Contudo,  embora  não  concordasse  com  a  obrigatoriedade  da

substituição  da  prisão  cautelar  pela  domiciliar,  no  caso  concreto  em  que  analisava,

entendeu que  importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade

indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa.
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Naquela ocasião, foi ressaltado ainda pelo Relator a posição central,

em  nosso  ordenamento  jurídico,  da  doutrina  da  proteção  integral  e  do  princípio  da

prioridade  absoluta,  previstos  no  artigo  227  da  Constituição,  no  ECA e,  ainda,  na

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n.

99.710/90,  pelo  que,  seria  devido  o  deferimento  da  liminar  para  substituir  a  prisão

preventiva da paciente por prisão domiciliar até o julgamento do habeas corpus.

5.1 Mulher Grávida: Prisão Preventiva e Prisão Domiciliar

Conforme  já  referido,  a  substituição  da  prisão  preventiva  pela

domiciliar para as mulheres gestantes é uma hipótese prevista no art. 318, inciso IV, do

CPP.

Destaca-se, que, antes da Lei da Primeira Infância, o CPP admitia a

substituição da prisão preventiva pela domiciliar para as mulheres gestantes. A permitia,

porém,  a partir  do  7º  (sétimo)  mês de gravidez ou sendo esta  de alto  risco.  Após a

vigência dessa Lei, foi retirada a previsão expressa acerca do período gestacional, bem

como da existência de alto risco para a substituição da prisão.

A partir de pesquisa à jurisprudência de nossos tribunais, porém, foi

possível  verificar  que,  embora  não  haja  mais  essa  previsão,  tem  se  considerado

imprescindível  que  seja  demonstrada  alguma  necessidade  para  a  substituição,  não

bastando a simples comprovação da gestação por parte da mulher presa.

O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná,  por  exemplo,  no

julgamento  do  Habeas  Corpus  n.  1.595.031-3  –  Corbélia/PR,  julgado  em  data  de

01/12/2016 – no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sob o

mero argumento de que a presa estaria grávida –, denegou a ordem sob o fundamento de

que a necessidade da prisão cautelar pela garantia da ordem pública ficou evidentemente

demonstrada naquele caso.

Ainda, foi utilizado como fundamentação o fato de ter sido verificado

que o Juízo a quo  já tinha ciência dessa situação e buscava, assim, assegurar que a
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paciente ficasse recolhida em estabelecimento penal adequado, no qual pudesse dispor

de cuidados médicos necessários para o acompanhamento de sua gravidez. 

Por  fim,  entendeu  que  não  constava  nos  autos  quaisquer

informações a respeito da situação da paciente, como o tempo de gestação, se a gravidez

seria  de  risco,  etc.,  as  quais  poderiam,  em tese,  justificar  a  medida.  Dessa forma,  o

Tribunal denegou a ordem e manteve a prisão preventiva da presa gestante.

Nesse  mesmo  sentido,  foi  o  entendimento  da  Quinta  Turma  do

Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 363.958 – SP, julgado em 13/09/2016:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR
FUNDAMENTADA  NA  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NATUREZA  E
QUANTIDADE  DE  DROGAS  APREENDIDAS.  FUNDADO  RECEIO  DE
REITERAÇÃO.  CONTUMÁCIA  DELITIVA.  PLEITO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.
GRAVIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II  -  A prisão  cautelar  deve  ser  considerada  exceção,  já  que,  por  meio  desta
medida,  priva-se  o  réu  de  seu  jus  libertatis  antes  da  execução  (provisória  ou
definitiva)  da  pena.  É  por  isso  que  tal  medida  constritiva  só  se  justifica  caso
demonstrada  sua  real  indispensabilidade  para  assegurar  a  ordem  pública,  a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal (precedentes).
III  -  No  caso,  o  decreto  prisional  encontra-se  devidamente  fundamentado  em
dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da
prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a grande
quantidade e variedades de drogas apreendidas em poder da paciente,  "quais
sejam:  70  pedras  de  crack,  40  microtubos  de  plásticos  contendo  cocaína,  15
porções de crack, prontas para serem comercializadas, 02 tabletes grandes de
maconha prensada e 01 porção já pronta para ser comercializada. Lograram ainda
localizar no quarto 9 porções de crack embaladas e também prontas para venda,
06 porções de cocaína, 27 pedras de crack",além de outros apetrechos, situações
que denotam maior desvalor da conduta em tese perpetrada (precedentes do STF
e STJ).
IV - Na hipótese, restou comprovado nos autos, que a paciente é multirreincidente,
inclusive  pelo  mesmo tipo de delito,  circunstâncias  aptas  a  ensejar  a  custódia
cautelar  em  virtude  de  fundado  receito  de  reiteração  delitiva
(precedentes).Documento: 65227445 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 26/09/2016
V - In casu, não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por
prisão  domiciliar  da  paciente  grávida,  pois  não  foi  comprovada  a
inadequação  do  estabelecimento  prisional  à  condição  de  gestante  ou
lactante da paciente,  visto  que assegurados os requisitos para que tivesse a
assistência  médica  devida  e  condições  de  amamentar  o  recém-nascido
(precedentes).Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 363.958/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 13/09/2016, DJe 26/09/2016)
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Desse modo, pode-se arriscar a dizer que tem prevalecido que a

grávida apenas terá o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar  se ficar

comprovado que o estabelecimento penal, onde se encontra custodiada, não assegurar

as condições necessárias à sua situação peculiar de gestante e, principalmente, de que

não existam circunstâncias indicativas de que a cautelar mais restritivas seja adequada

ao caso.

De toda forma, no momento jurisprudencial  atual, deve-se mesmo

reconhecer que uma tal conclusão deve ser aceita com grande cautela.

Neste  sentido,  merece  destaque,  inicialmente,  o  ocorrido  n

julgamento do Habeas Corpus n. 134.104 – São Paulo, sob Relatoria do Ministro Gilmar

Mendes, apreciado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em data de 02/08/2016.

Naquela  ocasião  pleiteava-se,  dentre  outros  benefícios,  a  prisão  domiciliar  sob  os

argumentos  de  que:  a)  o  estado  de  gravidez  da  acusada  era  avançado;  b)  havia  a

possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; c) nos termos do

art.  318,  inciso  IV,  do  CPP,  o  recolhimento  da  paciente  em  estabelecimento  era

inadequado à sua condição especial de gestante e d) a necessidade de observância das

Regras de  Bangkok, tendo em vista decisão do STF, que concedeu prisão domiciliar a

uma grávida presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas.

Naquela ocasião, o Ministro Gilmar Mendes aduziu que não obstante

as  circunstâncias  em  que  foi  praticado  o  delito,  a  concessão  da  prisão  domiciliar

encontrava  amparo  legal  na  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  como  também na

dignidade  da  pessoa  humana,  porquanto  priorizava-se  o  bem-estar  do  menor  e  do

nascituro, principalmente em razão dos cuidados necessários em seu nascimento e na

futura fase de amamentação, cruciais para seu desenvolvimento.

Para ele, no caso, foi constatada que a acusada já se enquadrava na

hipótese prevista no art. 318, inciso IV, do CPP e que, tal situação tinha deixado de ser

considerada pelas instâncias anteriores. No momento da impetração do habeas corpus,

ademais, a paciente encontrava-se presa em estabelecimento inadequado à sua condição

de gestante, em total desrespeito aos direitos constitucionais que haviam sido citados. Por

isto,  destacou  que,  nos  termos  das  Regras  de  Bangkok,  a  adoção  de  medidas  não
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privativas  de  liberdade  deviam ter  preferência  especialmente  no  caso  de  grávidas  e

mulheres com filhos dependentes.

Assim, naquele caso, a Turma, por votação unânime, determinou a

substituição  da  prisão  preventiva  da  paciente  pela  domiciliar,  nos  termos  do  voto  do

Relator. 

Por aí se vê que, após o marco legal da  Primeira Infância  (Lei n.

13.527/2016), que entrou em vigor em março de 2016 e alterou a redação do art. 318 do

CPP – tornando ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar –, os

Tribunais Superiores, embora não tenham descartado a necessidade de comprovação de

que o estabelecimento prisional seja inadequado à condição da gestante,  passaram a

reconhecer que  esses direitos devem ser assegurados conforme dispõe a Constituição

Federal, a Lei de Execução Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Tratado

Internacional de Bangkok.

Basta ver que mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no

início de abril de 2017, em decisão monocrática, foi reconhecido pelo Min. Nefi Cordeiro

que a mera previsão legal teria criado uma regra geral voltada à concessão do benefício,

tornando “descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois

condição legalmente presumida”. 

De  fato,  na  apreciação  do  Habeas  Corpus n.  362.922,  foi

reconhecido o benefício para uma genitora, de dois filhos (com dois e seis anos de idade),

presa preventivamente por tráfico de drogas, para quem tinha sido indeferida a prisão

domiciliar pelo Tribunal de Justiça em razão, precisamente, de não ter sido demonstrado

que a mãe seria a única pessoa capaz de cuidar das crianças e da possibilidade de

amamentação do filho de dois anos na cadeia pública local. Durante a apreciação, o Min.

Nefi  Cordeiro  ressaltou  que  a  Lei  13.257/16,  ao  normatizar  tratamento  cautelar

diferenciado à  gestante  e à  mulher com filhos até 12 anos, incorporou ao ordenamento

jurídico um  novo critério  geral  para a concessão da prisão domiciliar.  Daí  porque,  na

condição de gestante ou de mãe de criança,  nenhum requisito seria legalmente exigido,

afora  a  prova  dessa  condição.  A  negativa  do  benefício,  portanto,  dependeria  de

justificativa excepcional  que enfrentasse aquela previsão legal,  sob pena de vigorar  a

regra geral da proteção da primeira infância.
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Como  antes  mencionado,  toda  e  qualquer  generalização,  no

momento jurisprudencial atual, há de ser recebida com demasiada cautela.

5.2 Mulher com Filho de Até 12 Anos: Prisão Preventiva e Prisão Domiciliar

O art. 318, inciso V, do CPP admite ainda a substituição da prisão

preventiva pela domiciliar  no caso de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade

incompletos.

Frise-se, por oportuno, que, a previsão dessa hipótese foi incluída no

Código de Processo Penal  pela Lei  n. 13.257/2016. Em consulta à jurisprudência dos

Tribunais  Estaduais  e  Superiores,  verificou-se  a  existência  de  divergência  de

entendimentos acerca de sua aplicação que, ora se posicionam pela interpretação literal

do  dispositivo,  ora  se  posicionam  pela  necessidade  de  comprovação  da

imprescindibilidade da mãe aos cuidados com o infante, para que a prisão preventiva

possa efetivamente ser substituída pela domiciliar.

Nessa  esteira,  a  5ª  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Paraná, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 1.628.231-6, em data de

23/02/2017, entendeu que:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO
CRIME  CAPITULADO  NO  ART.  33,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  11.343/06.1)
CONCLAMADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA.  INOCORRÊNCIA.NECESSIDADE  DE  PERSISTÊNCIA  DO
DECRETO  CAUTELAR  PARA  GARANTIR  A  ORDEM  PÚBLICA.
PERICULOSIDADE  CONCRETA  DA  AGENTE  DEMONSTRADA  PELA
QUANTIDADE  SIGNIFICATIVA  DE  ENTORPECENTE  APREENDIDA  [700g
(SETECENTOS  GRAMAS)  DE  ‘MACONHA’].  PERICULUM  LIBERTATIS
FARTAMENTE  EVIDENCIADO.2)  PEDIDO  DE  SUBMISSÃO  DA PACIENTE  À
PRISÃO  DOMICILIAR. IMPERATIVIDADE  NÃO  DELINEADA.AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA IMPRESCINDIBILIDADE  DA RÉ  AOS  CUIDADOS  DOS
FILHOS MENORES DE IDADE.  CRIANÇAS QUE VÊM SENDO AMPARADAS
PELA AVÓ  MATERNA.  TESE  AFASTADA.CONSTRANGIMENTO  ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. --1 Em substituição ao Desembargador
Jorge Wagih Massad.-- (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 1628231-6 - Santo Antônio
da Platina -  Rel.: Simone Cherem Fabrício de Melo - Unânime -  - J. 23.02.2017)
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Ressaltou-se  que embora  não se  ignorasse que o  novo inciso  V

havia trazido uma possibilidade de concessão de prisão domiciliar irrestritamente “para a

mulher com filho de até 12 anos de idade, na verdade, se estaria diante de  uma mera

faculdade do juiz”.

Nesse mesmo julgado,  destacou-se  que  a  jurisprudência  daquele

órgão colegiado seria no sentido de que,  para que a prisão preventiva seja substituída

pela  domiciliar  deve  ser  comprovada  a  necessidade  de  que  a  mulher  presa  é

indispensável para o desenvolvimento de seus infantes.

Na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, nos

termos do voto do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, verificou-se ter sido

concedido em data recente (07/02/2017) a substituição. Com efeito, no Habeas Corpus n.

363.993 – SP, houve concessão  de ofício para fins de substituir a prisão preventiva de

paciente que possuía filho com idade inferior a 12 anos, por se entender que a disposição

legislativa  insculpida  no  art.  318,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal  não  teria

condicionado a prisão domiciliar da mulher com filho menor de 12 anos à comprovação da

imprescindibilidade dos cuidados com o infante.

No  voto  do  Relator,  foi  utilizada  também como  fundamentação  o

postulado da Fraternidade:

a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas às
religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental
importância,  tendo  em vista  a  complexidade dos  problemas sociais,  jurídicos  e
estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui o
direito  e  vice-versa,  mesmo  porque  a  fraternidade  enquanto  valor  vem  sendo
proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros historicamente
consagrados como a igualdade e a liberdade. 
b) O princípio da fraternidade é um macroprincípio dos Direitos Humanos e passa a
ter uma nova leitura prática,  diante do constitucionalismo fraternal  prometido na
CF/88 (preâmbulo e art. 3º). 
c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no âmbito
penal, através da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e
da  humanização  da  aplicação  do  próprio  direito  penal  e  do  correspondente
processo penal. A Lei n. 13.257/2016 decorre desse resgate constitucional.

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como já referido,

no início de abril de 2017, foi reconhecido pelo Min. Nefi Cordeiro que a mera previsão

legal teria criado o que foi chamado critério geral voltada à concessão do benefício, sendo
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por isto descabida qualquer discussão da necessidade dos cuidados maternos à criança,

“pois condição legalmente presumida” (HC. n. 362.922).

No  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal,  também  é  possível

observar certa divergência de entendimentos.

Com  efeito,  conforme  voto  do  Ministro  Teori  Zavascki  (Segunda

Turma) de 13/12/2016, a conversão da prisão preventiva em domiciliar  “não se perfaz

como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a

elementos subjetivos relativos à imprescindibilidade da genitora para com os cuidados

dos filhos”, tutelando-se os interesses da criança e do adolescente que devem prevalecer

quando houver convencimento do juiz.

Em sentido diverso, porém, é possível identificar que, nesta mesma

Turma, o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do  Habeas Corpus n. 134.104/SP, em

02/08/2016, decidiu pela concessão da prisão domiciliar por encontrar respaldo legal na

proteção à maternidade e à infância, além da dignidade da pessoa humana, de maneira a

priorizar “o bem-estar do menor e do nascituro, principalmente em razão dos cuidados

necessários em seu nascimento e na futura fase de amamentação, cruciais para seu

desenvolvimento”.  Nesta  ocasião,  foi  usado  como  base  da  decisão  a  doutrina  de

Guilherme  de  Souza  NUCCI  (Prisão  e  Liberdade,  São  Paulo,  Editora  Revista  dos

Tribunais, 3. ed., p. 114), no sentido de que:

A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente
criminoso,  mas sim a pessoa que se encontra  em situação de vulnerabilidade
legitimadora  de  maiores  cuidados,  quais  as  crianças  e  deficientes,  de  modo
coerente,  inclusive,  com  a  maior  proteção  a  eles  deferida  pelo  ordenamento
jurídico nacional,  constitucional e infraconstitucional,  e internacional.  Portanto, o
raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é
melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para
a paciente.

Certo  é  que a  alteração  trazida  pela  Lei  da  Primeira  Infância  no

artigo 318 do Código de Processo Penal,  longe de pacificar a situação, passou a dar

ensejo a diversas interpretações por parte dos nossos Tribunais.

É que, ademais das divergências jurisprudenciais, há quem entenda

que,  para  a  aplicação  da  substituição  da  prisão  preventiva  pela  domiciliar,  seria
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necessária  a  observância  de  critérios  subjetivos  concernentes  a  cada  caso  concreto,

competindo ao julgador sopesar o melhor interesse da criança com a necessidade de

manutenção da prisão preventiva da mãe.

Da  mesma  forma,  há  entendimento  pela  interpretação  literal  do

disposto  no  artigo,  aduzindo-se  que  é  apenas  necessário  que  a  mulher  preencha  o

requisito nele disposto, qual seja – ser gestante ou possuir filho de até 12 anos de idade

incompletos  –,  sem especificar  se  o  incapaz deva depender  exclusivamente  de  seus

cuidados, para fazer jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

6 PRISÃO DOMICILIAR NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA

No que interessa para os fins deste Estudo, o artigo 117 da Lei de

Execução Penal estabelece que será admissível o recolhimento em residência particular,

aos beneficiários de regime aberto quando se tratar: i) de condenada com filho menor ou

deficiente físico ou mental; ou ii) de gestante.

Conforme se extrai da leitura deste artigo, para que seja possível a

concessão da prisão domiciliar, além da necessidade de estar cumprindo pena no regime

aberto,  a condenada deve estar  grávida  ou  possuir filho menor ou deficiente físico ou

mental.

Inicialmente,  cumpre  destacar  que,  no  tocante  ao  regime  de

cumprimento  da  pena,  a  jurisprudência  tem  admitido,  em  caráter  excepcional,  a

possibilidade de concessão da prisão domiciliar  também àquelas  inseridas no regime

fechado e semiaberto,  particularmente, nos casos em que não houver nenhuma outra

opção em relação à criação e a saúde dos filhos menores das presas, ou ainda, por

questões de humanização, dada a natureza dos direitos envolvidos.

Parte  da  doutrina473 assevera  que  se  deve  atentar  que  a  prisão

domiciliar  é  uma  espécie  reservada  aos  condenados  que  cumprem pena  em regime

aberto e seria absolutamente incompatível com outro regime (semiaberto ou fechado).

473MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal: Comentários à Lei n. 7.2010, de 11-
7-1984. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 518. 
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Dessa forma, por exemplo, não bastaria estar acometido por doença grave para obtenção

do benefício.

Ademais, especificamente no tocante às mulheres encarceradas, o

entendimento seria de que não bastaria que a condenada possuísse filho menor, sendo

necessário que, igualmente, esteja cumprindo pena no regime aberto.

Nesse mesmo sentido, restou reconhecido pela 4ª Câmara Criminal

do Tribunal de  Justiça do Estado do Paraná, ao julgar o Agravo em Execução Penal n.

1.449.534-8, que tinha por objeto a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a

concessão  de  prisão  domiciliar  à  condenada  para  permanecer  com  seus  dois  filhos

menores,  entendendo que,  estando a condenada em regime fechado pela  prática  de

tráfico de drogas, não pareceria razoável admitir o benefício da prisão domiciliar, sob pena

de violação ao sistema de aplicação da pena, porque além de não contemplada pela lei,

implicaria em violação à isonomia aos detentos.

A decisão mencionada ressaltou também o fato de não ter havido

indicação de que não havia parentes (maternos ou paternos) para cuidar dos infantes.

Destaca-se, ainda, que no julgado ora tratado, o Ministério Público

ao se pronunciar mencionou que,  excepcionalmente, em situações muito peculiares, os

Tribunais vêm concedendo a possibilidade de prisão domiciliar para hipóteses autorizadas

no  art.  117  da  LEP  aos  apenados  do  regime  semiaberto  e  fechado.  No  entanto,

especificamente naquele caso, embora a condenada se enquadrasse no inciso III do art.

117 (filho menor), as particularidades não demonstravam a excepcionalidade necessária

para a concessão.

No  mesmo  sentido  foi  o  entendimento  da  5ª  Câmara  Criminal

paranaense, no Recurso de Agravo n. 1611554-3, julgado em data de 02/02/2017:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO
DO SEMIABERTO HARMONIZADO E/OU PRISÃO DOMICILIAR.  CONDENADA
COM  FILHO  MENOR.  IMPROCEDÊNCIA.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS.  IMPRESCINDIBILIDADE  NÃO  DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C.Criminal - RA
- 1611554-3 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá -  Rel.:
Maria José de Toledo Marcondes Teixeira  -  Unânime -  -  J.  02.02.2017).  (sem
destaques no original)
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O  Supremo  Tribunal  Federal  também  admite  a  possibilidade  da

concessão  de  prisão  domiciliar  às  condenadas  em  regime  fechado,  mas  ressalta  a

excepcionalidade da concessão e sempre que comprovada a necessidade alegada.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO  DE  PENA  EM  REGIME  INICIAL  FECHADO.  PEDIDO  DE
PRISÃO  DOMICILIAR.  INVIABILIDADE.  GRAVE  ESTADO  DE  SAÚDE  DO
APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.   INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. (STF, HC 112412, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/  Acórdão:  Min.  EDSON  FACHIN,  Primeira  Turma,  julgado  em  10/11/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015) –
sem destaques no original.

Nesse sentido, também o posicionamento  do Superior Tribunal de

Justiça  no  Recurso  Ordinário  em  Habeas  Corpus n.  45434/SC,  julgado  em  data  de

27/06/2014:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO À
AMAMENTAÇÃO.  PRISÃO  DOMICILIAR.  IMPOSSIBILIDADE.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.  A Constituição Federal
assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação, consoante o disposto no inciso L do artigo 5º.
2. Apesar de a Lei de Execução Penal limitar ao condenado em regime aberto a
possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a jurisprudência desta Corte de
Justiça, atenta a questões humanitárias, tem admitido a concessão da benesse,
considerando  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  3.  Não  há  constrangimento
ilegal  no  indeferimento  da  prisão  domiciliar  à  recorrente,  visto  que  o
estabelecimento prisional em que se encontra recolhida possui berçário, além do
que a apenada foi condenada por praticar tráfico de drogas em sua residência –
"mesmo local em que, agora, pretende executar a pena" - inclusive com o auxílio
de sua filha que,  à  época,  possuía apenas 14 anos de idade.  4.  O fato de o
magistrado  singular  haver  deferido,  em  7.10.2013,  a  permanência  dos  filhos
gêmeos  da  recorrente  no  estabelecimento  prisional  pelo  período  de  6  meses,
somado  à  data  de  nascimento  das  crianças  (há  quase  1  ano),  reforça  a
impossibilidade de concessão da prisão domiciliar.  5. Recurso em habeas corpus
não provido.  (STJ,  RHC 45.434/SC,  Rel.  Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014).

Nesse  contexto,  merece  destaque  ainda  o  quanto  referido  pelo

Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto do mencionado RHC n. 45434/SC: 
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[…] entendo que também seria possível a aplicação analógica do artigo 117 da Lei
n.  7.210/1984 a casos como o presente,  mostrando-se proporcional e razoável
que, a depender das circunstâncias do caso,  a condenada fique em regime
domiciliar no período de amamentação de seu filho, ainda que apenada em regime
semiaberto ou fechado (sem destaques no original).

Portanto, conforme se extrai da jurisprudência colacionada, verifica-

se que sim seria possível a extensão das hipóteses de cabimento da prisão domiciliar às

condenadas  que  cumprem  pena  no  regime  fechado  ou  semiaberto,  por  questões

humanitárias (como saúde, amamentação, necessidade de cuidados dos filhos menores,

dentre outras hipóteses). Tais situações, porém, devem ser interpretadas como exceções

à regra e, por isto, exigem a devida comprovação.

Até porque,  se o desejo do legislador  fosse no sentido de que a

regra  do  cumprimento  de  pena  das  gestantes  ou  de  mulheres  com  filho  menor  ou

deficiente físico ou mental  fosse em prisão domiciliar  (mesmo nos casos dos regimes

fechado  e  semiaberto),  a  própria  Lei  n.  13.257/16  já  teria  prontamente  alterado  as

hipóteses da concessão de seu cabimento, assim como fez no caso da prisão preventiva.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme  proposto  no  início  do  presente  trabalho,  esse  estudo

buscou analisar a maternidade no cárcere sob duas perspectivas: o direito à maternidade

da mulher privada de liberdade e o direito à infância. 

A partir  do colacionado, pode-se chegar a algumas considerações

conclusivas  em relação  à  temática  enfrentada,  sem embargo  das  diversas  ressalvas

mencionadas nos tópicos anteriores:

• No que diz respeito à  prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva

tem-se que: 

a) No caso de presa gestante: no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e nos

Tribunais  Superiores (STF e STJ)  têm prevalecido  o  entendimento de que não

bastaria a simples comprovação da gestação por parte da mulher presa, sendo

necessário  que  se  comprove  que  o  estabelecimento  penal  não  dispõe  de
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instalações adequadas e cuidados médicos necessários para o acompanhamento

da  gestação.  Nota-se,  porém,  cada  vez  mais  o  surgimento  de  posições  que

tenderiam  a  modificar  este  cenário,  daí  a  necessária  cautela  com  qualquer

conclusão nesta seara;

b) No caso da presa com filho de até 12 (dose) anos de idade: 

b.1) no TJPR (5ª Câmara Criminal) tem prevalecido que deve ser comprovada a

demonstração da indispensabilidade da mulher presa para o desenvolvimento de

seus infantes;

b.2)  no  STJ (5ª Turma)  tem prevalecido que o art.  318, inciso V,  do CPP não

condiciona  esta  prisão  domiciliar  à  comprovação  da  imprescindibilidade  dos

cuidados com o infante;

b.3) no STF (2ª Turma) constatou-se uma divergência de entendimentos dentro da

mesma Turma, ou seja:  i) por um lado, o Ministro Teori Zavascki capitaneava o

entendimento de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar não se daria

de forma automática e estaria,  por isto,  condicionada à presença de elementos

subjetivos relativos à imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos

filhos,  tutelando-se  os  interesses  da  criança  e  do  adolescente  que  devem

prevalecer  quando houver  convencimento  do juiz;  ii)  por  outro  lado,  o  Ministro

Gilmar  Mendes  já  teria  reconhecido  que  esta  prisão  domiciliar,  por  encontrar

respaldo legal na proteção à maternidade e à infância, estaria voltada a priorizar o

bem-estar  do  menor  e  do  nascituro,  principalmente  em  razão  dos  cuidados

necessários em seu nascimento e na futura fase de amamentação, cruciais para

seu desenvolvimento, sendo por isto desnecessária qualquer outra condição fática;

• Finalmente, no que diz respeito à  p  risão domiciliar no curso da execução da

pena tem-se que a discussão central  acerca da concessão da prisão domiciliar

residiria no tocante à sua extensão às condenadas que cumprem pena em regime

diverso do aberto. 

Neste  aspecto,  tanto  o  TJPR,  quanto  os  Tribunais  Superiores  filiam-se  ao

entendimento  de  que  esta prisão  domiciliar  somente  poderá  ser  concedida  às

condenadas em regime aberto e que, apenas em situações excepcionais e desde

que  devidamente  comprovada  a  necessidade  alegada,  poderá  ser  autorizada
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àquelas  sentenciadas  que  estiverem  cumprindo  pena  em  regime  fechado  e

semiaberto. 
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ESTUDO 28

Pena de multa e custas processuais
Ano de publicação, 2017474

1 RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de consulta encaminhada pela Promotora de

Justiça Dra. Cristiane Aparecida Ramos, da comarca de Palotina – Paraná. A demanda,

em suma, diz respeito aos procedimentos e à competência para execução da pena de

multa, bem como das custas processuais, sendo pontuadas as seguintes questões: 

a) qual o juízo competente para processar o pagamento da pena de

multa e custas processuais e de apreciar pedido de redução, parcelamento e isenção

desses valores; 

b) qual a sistemática detalhada para cobrança desses valores;

c) em que momento a dívida referente à pena de multa deve ser

remetida  para  execução  da  Fazenda  Pública  Estadual  (por  se  tratar,  no  caso,  de

condenação oriunda da Justiça Estadual), conforme súmula 521 do STJ;

d) necessidade de intervenção do Ministério  Público na cobrança

das custas processuais;

e)  se  a  extinção  da  punibilidade  pode  ser  declarada  sem  o

pagamento da pena de multa; 

f) se  os  autos  de  execução  da  pena  ou  ação  penal  podem ser

arquivados sem o pagamento das custas processuais.

É, em síntese, o relatório. 

474 Estudo elaborado em 2017, originário da Pesquisa n. 317/2017, durante a gestão do CAOP Criminal
composta pela equipe do Procurador de Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça
Alexey Choi Caruncho, André Tiago Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana
Fülle.
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2 FUNDAMENTAÇÃO

No tocante à pena de multa, conforme regulamenta o Código de

Normas Judicial475 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a cobrança da pena de

multa deve ser realizada pela Juízo da Vara Criminal, nos autos de conhecimento. 

Os seguintes procedimentos deverão ser observados:

7.8.1 - Quando a única pena imposta for de natureza pecuniária, após o trânsito
em julgado da decisão, caberá ao juiz da condenação promover a intimação do
réu para, em dez (10) dias, pagar a importância correspondente ao valor da
condenação.

7.8.1.1 - Efetuado o pagamento, extinguir-se-á a pena pelo seu cumprimento.

7.8.1.2 - O recolhimento das multas decorrentes de sentenças criminais, devido ao
Fundo  Penitenciário  Nacional,  deverá  ser  efetuado  por  meio  da  Guia  de
Recolhimento da União -  GRU, disponível  para preenchimento e impressão no
sítio  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  –  Ministério  da  Fazenda
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/).

7.8.2 - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento, o juiz determinará a
extração de certidão da sentença que impôs a pena de multa, encaminhando-a ao
órgão  que  considerar  competente,  para  que  este,  se  for  o  caso,  promova  a
execução do débito.

7.8.2.1 - Da certidão deverão constar os seguintes dados:
I - nome completo do condenado;
II  -  número  do RG,  CPF/MF ou  outro  documento  válido  do  condenado e  seu
endereço completo, inclusive com CEP;
III - dispositivo(s) legal(is) infringido(s) pelo condenado;
279
IV - data do trânsito em julgado; e
V - valor da pena de multa aplicada.

7.8.3 - Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com a privativa de
liberdade ou restritiva de direitos, aplicar-se-á o art. 170 da LEP, combinado com o
art. 51 do CP.

A Corregedoria-Geral  de  Justiça,  no  Ofício-Circular  n.  64/2013476,

também orienta que, para o recolhimento das multas ao FUPEN, os servidores das varas

deverão seguir os seguintes passos: 

475 Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná.  Provimento  n.  60/2005  e  Alterações.  Disponível  em:
<https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/499063/C%C3%B3digo+de+Normas+-+Foro+Judicial+-+31-08-
2015/af1b6cb1-016b-460a-8a30-d9b746d406c1> Acesso em: 08 mai. 2017. 
476 Documento que segue anexo. 
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1. imediatamente após o trânsito em julgado da sentença, os autos deverão ser
remetidos ao contador para tornar o valor da multa líquida (em reais, não se
admitindo o cadastro de dias multa, por exemplo) e atualização do cálculo;
2. recebidos os autos do contador, a escrivania deverá acessar o site do FUPEN,
através do menu “Ajuda” no Sistema Informatizado do Cartório Criminal – SICC e
para as demais varas (execuções penais e juizados especiais criminais)  o site
www.fupen.depen.pr.gov.br;
3. após o acesso, completar todos os campos obrigatórios, a exemplo do RG do
réu – não será possível a emissão da guia sem o cadastro de um documento, pois
é impossível o cadastro na Procuradoria da Fazenda;
4. emitida a guia, a escrivania deverá extrair a certidão do sistema do FUPEN, com
a juntada nos respectivos autos;
5. a  guia  do  FUPEN,  juntamente  com  a  guia  do  FUNJUS  (custas  e  taxa
judiciária),  deverá  acompanhar  o  mandado  de  intimação  do  réu  para
pagamento, com a entrega imediata ao oficial de justiça;
6. devolvido o mandado, devidamente cumprido, os autos poderão ser arquivados;
7. não  sendo  encontrado  o  réu,  o  mandado  deverá  ser  juntado  nos  autos,
devendo ser expedido edital para intimação do réu;
8. não há necessidade de comunicação  da falta  de  recolhimento da  multa  ao
FUPEN, tampouco na emissão de certidão e remessa de documentos, pois a falta
de  pagamento,  no  prazo  de  trinta  (30)  dias477,  será  comunicada,
automaticamente, à Procuradoria da Fazenda do Estado.
Encontrando-se  os  autos  “aguardando  o  pagamento  da  multa”,  conforme
orientação desta Corregedoria, no caso de ter sido infrutífera a intimação do réu
(por mandado e edital),  após a publicação do ofício circular nº 75/2012, a vara
deverá atualizar o valor da multa, gerar a guia do FUPEN, juntar a certidão do
sistema e arquivar os autos. 
9. Os casos de parcelamento do pagamento da multa e demais dúvidas quanto ao
preenchimento das guias deverão ser dirigidas ao Fundo Penitenciário do Estado –
telefone (41) 3313-3790 – email reginakuriyama@depen.pr.gov.br
10. Ressalta-se que a execução da pena de multa volta a ser de competência
do juízo da condenação, tendo em vista que esse deverá verificar a existência de
depósito a título de fiança em valor suficiente para a compensação e, em caso
negativo, promover a intimação do sentenciado para, no prazo de dez (10) dias,
pagar a importância correspondente ao valor da multa e das custas processuais
(art. 804, CPP), entregando-lhe as respectivas vias do FUPEN. A pena de multa
será sempre executada478 nos próprios autos da condenação, após o trânsito
em julgado da decisão, seja ela aplicada isolada ou mesmo cumulativamente
com outra pena (sem destaques no original).

Ademais, para maior detalhamento quanto aos procedimentos para

cobrança da multa, foi editada a Instrução Normativa 02/2015-CGJ/TJPR479. 

Ainda,  cumpre  esclarecer  que,  havendo  o  inadimplemento,  o

funcionário do FUPEN entrará em campo específico em sistema eletrônico e preencherá

477 Informações obtidas com a Procuradoria da Dívida Ativa (41-3281-6367), Receita Estadual (41- 3235-
8446 – Luciana) e FUPEN (41- 3589-5519 – Edilson).
478 Não se trata da execução propriamente dita, mas de procedimento de cobrança preliminar, portanto, no
lugar de execução, leia-se cobrança. 
479 Disponível  em:  <https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?
tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f128344b7ee98477
cf8cb32482e4e8f238bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e> Acesso em: 08 mai.2017.
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os dados da execução.  Com isso  o  protocolo  será  gerado e  remetido  à  Receita,  via

sistema eletrônico. Após, a Receita conferirá os dados e, a depender do valor,  fará a

inscrição em dívida ativa, com a respectiva emissão Certidão de Dívida Ativa (CDA). A

CDA será encaminhada à Procuradoria da Dívida Ativa, responsável pelo ajuizamento da

execução fiscal, o que somente será realizado se a multa atingir um determinado valor.

A partir disso, a competência para a execução do débito passa a ser

da Vara da Fazenda Pública (Súmula n. 521 do STJ)480, devendo ser aplicadas as normas

da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às

causas interruptivas e suspensivas da prescrição, conforme dispõe o art. 51 do CP.

Em relação às custas processuais, o Código de Normas Judicial, no

item 2.7.1, dispõe que “o recolhimento das custas e despesas processuais, no âmbito do

foro judicial, será realizado obrigatoriamente através de recolhimento bancário”. 

Além disso, dispõe a referida normativa:

2.7.6 – Quanto à titularidade das custas judiciais, nas hipóteses a seguir tratadas,
aplicam-se as seguintes regras:
I  – Quando por  motivo  de conexão,  continência,  exceção de  incompetência  o
processo for remetido para outra vara ou comarca, as custas pertencem a quem
de direito era seu titular na data do efetivo pagamento destas, seja a serventia que
as recebeu explorada em regime público ou privado, sendo repassado ao titular da
vara destinatária dos autos a importância de 50% (cinquenta por cento) das custas
iniciais.  As custas pendentes, ainda não pagas, passam a ser destinadas ao
titular da vara para a qual o processo foi remetido. Se escrivania privadas ao
escrivão ou titular  e,  se secretaria  ou escrivania estatizada,  ao Fundo da
Justiça (FUNJUS). 
II  – Quando na comarca  for  criada  nova  vara  que  absorva  a  competência  de
determinadas  ações  que  necessitem ser  remetidas  a  esta  unidade,  as  custas
pertencem a quem de direito era seu titular na data do efetivo pagamento destas.
As custas pendentes, ainda não pagas, passam a ser destinadas ao Fundo
da Justiça (FUNJUS).
III – Caso ocorra a estatização de determinada escrivania, as custas efetivamente
pagas antes da data da estatização pertencem ao antigo titular. A partir da data de
estatização, ao Fundo da Justiça (FUNJUS), não ensejando nenhum repasse de
ambas as partes (sem destaques no original).

A  Corregedoria-Geral  de  Justiça,  no  Ofício-Circular  n.  64/2013,

orienta também que, para o recolhimento das custas ao FUNJUS, os servidores das varas

deverão seguir os seguintes passos: 

480“A legitimidade  para a execução fiscal  de multa  pendente de pagamento imposta em sentença
condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública” (sem destaques no original).
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1. a guia do FUPEN, juntamente com a guia do FUNJUS (custas e taxa judiciária),
deverá  acompanhar  o  mandado  de  intimação do  réu  para  pagamento,  com a
entrega imediata ao oficial de justiça;

2. devolvido o mandado, devidamente cumprido, os autos poderão ser arquivados;

3. não sendo encontrado o réu, o mandado deverá ser juntado nos autos, devendo
ser expedido edital para intimação do réu;

4. decorrido o prazo do edital, o não comparecimento do réu deverá ser

informado ao FUNJUS para adoção das medidas pertinentes;

5. A falta de recolhimento das custas deverá ser comunicada ao FUNJUS,

Ressalta-se que a execução da pena de multa volta a ser de competência do juízo
da condenação, tendo em vista que esse deverá verificar a existência de depósito
a título de fiança em valor suficiente para a compensação e, em caso negativo,
promover a intimação do sentenciado para, no prazo de dez (10) dias, pagar a
importância correspondente ao valor da multa e das custas processuais (art. 804,
CPP), entregando-lhe as respectivas vias do FUPEN e do FUNJUS.

O  detalhamento  quanto  aos  procedimentos  para  cobrança  das

custas se encontra também disciplinado na Instrução Normativa 02/2015-CGJ/TJPR481.

Não obstante exista regulamentação482 dispondo que a cobrança da

multa  penal  e  das  custas  é  de  competência  do  juízo  da  condenação,  e  que  será

executada nos próprios autos do processo de conhecimento, o Tribunal  de Justiça do

Estado do Paraná fundamentou a decisão do Recurso de Apelação Criminal n. 1.412.484-

6 da seguinte forma:

[…]  Compete  única  e  exclusivamente  ao  Juízo  de  Execução, o  qual,  no
procedimento  realizado  para  determinação  do  cumprimento  da  reprimenda,
poderá reduzir,  parcelar,  ou reajustar a prestação pecuniária  conforme for
mais adequado ao sentenciado 
[…] não é de competência desta Corte a análise pormenorizada da adequação e
proporcionalidade da medida aplicada pela Magistrada a quo, eis que, analisando
o feito, não há indícios de que seja impossível seu adimplemento pelo apelante.
Cabe,  como  acima  fundamentado,  ao  Juízo  da  Execução  realizar  as
modificações  e  adaptações  adequadas  ao  cumprimento  da  reprimenda
pecuniária pelo sentenciado483.

481 Disponível  em:  <https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?
tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f128344b7ee98477
cf8cb32482e4e8f238bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e> Acesso em: 08 mai.2017.
482 Instrução  Normativa  n.  02/2015:  Art.  2.º  A  execução  da  pena  de  multa,  aplicada  isolada  ou
cumulativamente com outra pena, é de competência do juízo da condenação e será executada nos próprios
autos do processo de conhecimento. Ver Art. 26, Subseção II - Execução Da Pena De Multa, Seção IV -
Execução Penal, Capítulo III - Competências Especializadas Em Matéria Criminal - Resolução nº 93 OE. 
483 TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1412484-6 - Curitiba -  Rel.: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo - Unânime
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Em relação à necessidade de  intervenção do Ministério Público

na cobrança da multa e das custas processuais, o Manual de Orientação Funcional do

Ministério Público do Estado do Paraná dispõe que o Promotor de Justiça deve observar

se houve o pagamento da multa e das custas processuais484. 

Frise-se ainda que, embora na execução da pena de multa, sejam

aplicadas as regras da Fazenda  Pública, o Ministério Público possui  legitimidade para

promover medida assecuratória que vise a garantia do pagamento de multa imposta por

sentença penal  condenatória,  uma vez que esta não perdeu sua natureza jurídica de

sanção penal. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  MEDIDAS  ASSECURATÓRIAS  PARA
RESGUARDAR  A  EXECUÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA.  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  À
DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. I.  Com a
edição da Lei n. 9.268/96, a qual deu nova redação ao art. 51 do Código Penal,
modificou-se  o  procedimento  de  cobrança  da  pena  de  multa,  passando-se  a
aplicar as regras referentes à Fazenda Pública sem que, no entanto, a pena
de multa tenha perdido sua natureza jurídica de sanção penal.
II.  Hipótese  na  qual  a  legitimidade  do  Ministério  Público  para  requerer  o
pedido de arresto está assegurada tanto pelo art. 142 do Código de Processo
Penal  quanto  pela  própria  titularidade  da  ação  penal,  conferida  pela
Constituição Federal. Precedente.
III.  A materialidade  do  delito  e  a  presença  de  indícios  suficientes  de  autoria
necessárias à decretação da medida assecuratória do arresto estão amparadas
pela  existência  de  sentença  condenatória  em  desfavor  do  recorrente.
Precedente.IV.  Recurso desprovido.(REsp 1275834/PR,  Rel.  Ministro  ERICSON
MARANHO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) (sem destaques no original). 

O mesmo ocorre em relação às custas, pois no aresto citado, o juízo

a quo,  qual  seja,  Juízo da 2ª  Vara  Federal  Criminal  de Curitiba,  deferiu  o  pedido de

Arresto Prévio de Bens Móveis sob o argumento de que “a medida requerida pelo MPF

visa submeter à constrição judicial de bens de valor suficiente para assegurar a reparação

de  danos  provenientes  de  crime,  o  pagamento  da  pena  de  multa  e  das  custas

processuais”. 

Outrossim, destaca-se a decisão do Tribunal Federal da 4ª Região, a

-  - J. 18.02.2016.
484 Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná.  Manual  de  Orientação  Funcional.  Disponível  em:

<w.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=555> Acesso em: 09 mai. 2017. 
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saber: 

PENAL.  MEDIDAS  ASSECURATÓRIAS.  SEQUESTRO  DE  BENS.  HIPOTECA.
ARTS.  134,  135  E  136  DO CPP.  LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ORIGEM DOS BENS. BEM DE FAMÍLIA. 1. Nos termos do art. 142 do CPP,  o
Ministério  Público  está  legitimado  para  requerer  o  seqüestro  e  posterior
hipoteca legal, visando resguardar o montante necessário para pagamento
de multa, custas e reparação do prejuízo causado. 2. O seqüestro prévio pode
recair sobre imóveis, ou móveis, não provenientes da prática do ato ilícito, porque
não se examina a origem dos bens. Conforme os artigos 134 e 137 do CPP, para a
decretação da hipoteca legal e do seqüestro, basta a certeza da infração e indícios
suficientes da autoria. 3. Não se examina a alegação de que a meação deve ser
excluída do arresto se tal questão já foi examinada em embargos de terceiro.(TRF-
4  -  ACR:  43884  PR  2003.70.00.043884-7,  Relator:  SALISE  MONTEIRO
SANCHOTENE,  Data  de  Julgamento:  01/08/2006,  SÉTIMA TURMA,  Data  de
Publicação: DJ 16/08/2006 PÁGINA: 678) (sem destaques no original). 

No tocante à possibilidade ou não da  extinção da punibilidade,

mesmo quando não houver o pagamento da pena de multa, os Tribunais Superiores

divergem acerca do tema. 

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o voto do Relator,

Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça485,  em  recurso  especial

processado como representativo da controvérsia, fixou a tese de que “os casos em que

haja  condenação  a  pena  privativa  de  liberdade  e  multa,  cumprida  a  primeira  (ou  a

restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção

pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 

Por  outro  lado,  o  Supremo Tribunal  Federal  firmou orientação no

sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada

ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo que tal regra somente é

excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em

pagar a multa, ainda que parceladamente486.

Acerca disso, o doutrinador Guilherme de Souza NUCCI487 questiona

485 STJ. REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2015, DJe 10/09/2015. 
486 STF.  EP  16  ProgReg-AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015. 
487 NUCCI,  Guilherme  de  Souza  de.  Pena  Pecuniária  de  Extinção  da  Punibilidade.  Disponível  em:
<http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/pena-pecuniaria-e-extincao-da-punibilidade> Acesso em: 09 mai.
2017. 
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o fato  de  que,  se  o  STF utiliza  o  não  pagamento  da  pena de  multa  para  impedir  a

progressão de regime, como justificar a extinção da punibilidade automática assim que a

pena de multa se torna definitiva. 

O autor ainda afirma que a decisão do Superior Tribunal de Justiça

choca-se frontalmente com a posição do Supremo Tribunal Federal, e que em seu ponto

de vista, a Suprema Corte está correta, pois enquanto não for paga a multa, há pena

pendente. 

Para ele, a pena de multa, embora deva ser executada de acordo

com as regras próprias às execuções fiscais, mantém a sua natureza de sanção penal, de

modo que, enquanto não quitada, não se poderá extinguir a punibilidade do condenado.

Além  disso,  segundo  o  Guilherme  de  Souza  NUCCI,  uma  vez

declarada a extinção da punibilidade, em eventual ação de execução fiscal proposta pela

Fazenda Pública em face do condenado, bastará a este, com o intuito de se livrar do

pagamento,  alegar,  em sede de Embargos à Execução,  encontrar-se sua punibilidade

extinta, de modo que a execução fiscal teria perdido seu objeto. Outrossim, de acordo

com  o  jurista,  mostra-se  de  todo  ilógica  a  extinção  da  punibilidade  quando  ainda

inadimplente  o  condenado  em  relação  à  pena  de  multa  quando  tal  modalidade  de

reprimenda for a única cominada.

Por  fim,  ressalta  o  doutrinador  que,  a  lógica  do  sistema punitivo

impõe, portanto, que se aguarde o cumprimento da pena para, então, extingui-la. De tal

sorte, uma vez não adimplida a pena de multa, in casu, não há que se falar em extinção

de punibilidade,  tendo em vista  a carência de qualquer  das hipóteses do art.  107 do

Código Penal.

Em relação ao arquivamento dos autos, a Instrução Normativa n.

02/2015-CGJ, dispõe que:

Art. 11 Acostada a informação do comprovante do depósito do FUNJUS ou da
certidão  da  falta  de  pagamento,  assim como do  pagamento  da  multa  ao
FUPEN ou da inadimplência, os autos deverão ser encaminhados à conclusão
para análise e a decretação:
I) da extinção da pena de multa pelo pagamento;
II) do arquivamento por falta de pagamento e conversão em dívidas de valor;
III) do arquivamento por impossibilidade da cobrança por falta dos dados do réu.
§ 1º  A decisão do magistrado deverá  ser  comunicada à Justiça Eleitoral,
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salientando tratar-se apenas da pena de multa.
§ 2º Deverá ser registrada no Sistema Informatizado o Cartório Criminal - SICC ou
no PROJUDI para consulta no sistema Oráculo.
§  3º  Não  sobrevindo  o  decurso  do  prazo  prescricional  da  pena  de  multa,
constatada a falta  do recolhimento,  quando da consulta  ao sistema Oráculo  e
tendo  disponível  o  número  do  Cadastro  da  Pessoa  Física  -  CPF,  a
escrivania/secretaria que proceder à consulta deverá entrar em contato imediato
com o Juízo da condenação, encaminhando as informações pertinentes. O Juízo
de condenação deverá desarquivar os autos e emitir as guias para o recolhimento
das custas e da multa.

Dessa  forma,  mesmo  existindo  o  inadimplemento  de  ambas  as

obrigações, poderá o magistrado determinar o arquivamento por falta de pagamento e

conversão em dívida de valor. 

3 CONCLUSÃO   

Diante do exposto, conclui-se que: 

i) Os procedimentos para cobrança da pena de multa e das custas

processuais estão regulamentados na Instrução Normativa n. 02/2015-CGJ e no Ofício-

Circular n. 64/2013-CGJ.

ii) Embora exista regulamentação dispondo que a cobrança da multa

penal e das custas é de competência do Juízo da Condenação, e que será executada nos

próprios autos do processo de conhecimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

já se posicionou no sentido de que a competência para apreciar o pedido de redução,

parcelamento e isenção desses valores é do Juízo da Execução.

iii)  Com  o  não  cumprimento  da  pena  de  multa,  a  Receita,  a

depender do valor, fará a inscrição em dívida ativa, com a respectiva emissão Certidão de

Dívida Ativa (CDA), que será encaminhada à Procuradoria da Dívida Ativa, responsável

pelo ajuizamento da execução fiscal, o que somente será realizado se a multa atingir um

determinado valor.

iv)  De acordo com o Manual de Orientação Funcional do Ministério

Público  do  Estado  do  Paraná,  o  Promotor  de  Justiça  deve  observar  se  houve  o

pagamento da multa e das custas processuais. Além disso, a jurisprudência do STJ e
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TRF-4 se posicionam no sentido de que  o Ministério Público possui  legitimidade para

promover medida assecuratória que vise a garantia do pagamento de multa penal e das

custas processuais.

v) Sobre a possibilidade ou não da extinção da punibilidade, mesmo

quando não houver o pagamento da pena de multa:

a) STJ: os  casos  em que  haja  condenação  a  pena  privativa  de

liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que

eventualmente  a  tenha  substituído),  o  inadimplemento  da  sanção

pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade;

b) STF: o  inadimplemento  deliberado  da  pena  de  multa

cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no

regime prisional, sendo que tal regra somente é excepcionada pela

comprovação  da  absoluta  impossibilidade  econômica  do  apenado

em pagar a multa, ainda que parceladamente;

c) Doutrina: enquanto não for paga a multa, há pena pendente, pois,

embora deva ser executada de acordo com as regras próprias às

execuções  fiscais,  mantém  a  sua  natureza  de  sanção  penal,  de

modo  que,  enquanto  não  quitada,  não  se  poderá  extinguir  a

punibilidade do condenado.

vi) Acostada  a  certidão  da  falta  de  pagamento  das  custas  e  da

inadimplência do pagamento da multa, os autos deverão ser encaminhado ao magistrado

para  análise  e  decretação  do  arquivamento  por  falta  de  pagamento  e  conversão  em

dívidas de valor (art. 11, inc. II, da Instrução Normativa n. 02/2015-CGJ).

Por  fim,  cumpre  destacar  que  as  consultas  elaboradas  por  este

Centro  de  Apoio  tem  como  escopo  a  indicação  de  caminhos  possíveis  a  serem

escolhidos. O CAOP assim o faz em razão da usual divergência de entendimento, na

doutrina e na jurisprudência,  sobre os temas questionados,  bem como em respeito  à

independência funcional dos membros do Ministério Público consulentes.

Nesse aspecto, portanto, o Centro de Apoio fornece material  para
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subsidiar  o  Promotor  de  Justiça  no  enfrentamento  do  caso,  com  todas  as  suas

peculiaridades e complexidades.

INCIDENTES DE EXECUÇÃO
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Detração

ESTUDO 29

Detração penal
Ano de publicação, 2015488

A Lei Federal nº. 12.736/12 inseriu o § 2º, no artigo 387, do Código

de Processo Penal (CPP), estabelecendo que o  tempo de prisão provisória, de prisão

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Diante  da  inovação  trazida  pela  lei  supramencionada,  algumas

dúvidas surgiram acerca de sua aplicação, motivo pelo qual doutrina e jurisprudência, com

os mais variados posicionamentos, foram se formando.

Preliminarmente, cabe conceituar que a detração penal, conforme o

artigo 42 do Código Penal (CP), trata-se do cômputo, na pena privativa de liberdade e na

medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de

prisão administrativa e de internação, o que para parte da doutrina não se confunde com a

“detração” da Lei Federal nº 12.736/12.

Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci489, a detração do artigo

42 do CP:

É  a  contagem  no  tempo  da  pena  privativa  de  liberdade  e  da  medida  de
segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória,
no Brasil ou no exterior, de prisão administrativa ou mesmo de internação em
hospital  de  custódia  e  tratamento.  Ex.:  se  o  sentenciado  foi  preso
provisoriamente  e  ficou  detido  por  um  ano  até  a  condenação  transitar  em
julgado, sendo apenado a seis anos de reclusão, cumprirá somente mais cinco.
A detração é matéria da competência do juízo da execução penal, como regra.
Portanto,  o  desconto  será  efetivado  após  o  trânsito  em julgado  e  início  do
cumprimento da pena.

Já no tocante à “detração” trazida pela novel lei, observa Eugênio

488 Estudo elaborado em junho de 2015 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do
Procurador  de  Justiça  Alfredo  Nelson  da  Silva  Baki  e  Promotoras  de  Justiça  Cristina  Corso  Ruaro  e
Fernanda da Silva Soares Laiola.
489 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. p 385.
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Pacelli  de  Oliveira490,  que  não  se  trata  de  detração  do  tempo  da  pena  privativa  de

liberdade,  mas  sim  a  sua  observância  para  fins  de  fixação  do  regime  inicial  de

cumprimento de pena. Para ele, o Magistrado não poderá modificar a pena definitiva e

essa deverá ser considerada para todos os demais efeitos penais execucionais.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

tem se posicionado:

APELAÇÃO  CRIMINAL  (01).  DOSIMETRIA.  CAUSA  DE  AUMENTO  DO
TRANSPORTE  INTERESTADUAL  DE  DROGAS,  CUJO  DESTINO  ERA SÃO
PAULO.  MAJORAÇÃO  APLICÁVEL.  DETRAÇÃO  PENAL  QUE  DEVE  SER
AVALIADA    NESTE JUÍZO SOMENTE POR FORÇA DA FIXAÇÃO DO REGIME  
INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.  RECURSO  PROVIDO.  APELAÇÃO
CRIMINAL (02). TRÁFICO. DROGA ENCONTRADA NA CABINE DO CAMINHÃO
CONDUZIDO PELO RÉU. TESE ERRO DE TIPO,  SOB O FUNDAMENTO DE
QUE  O  RÉU  NÃO  SABIA  QUE  SE  TRATAVA  DE  DROGA,  TENDO  SIDO
CONTRATADO  PARA  O  TRANSPORTE  DE  CELULAR.  MOTORISTA
EXPERIENTE.  AUSÊNCIA  DE  DADOS  ACERCA  DO  CONTRATANTE.
APROXIMADAMENTE  100  KG  DE  MACONHA.CAIXAS  DE  PAPELÃO  QUE
EXALAM  O  ODOR  CARACTERÍSTICO  DA  DROGA.  AUTORIA  CERTA.
DOSIMETRIA.  QUANTIDADE  DE  DROGA  AVALIADA  NA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E COMO
CAUSA DE AUMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO
ART.  33, § 4º DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE NO  PATAMAR  MÁXIMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2 (TJPR - 3ª C.Criminal - AC -
1314799-8 - Foz do Iguaçu - Rel.: João Domingos Kuster Puppi - Unânime - J.
28.05.2015)491

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
DETRAÇÃO E RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO §  2.º
DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI
N.º  12.736/12.  CONSTITUCIONALIDADE DECIDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO CORRETA DA DETRAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli  de.  Curso de Processo Penal.  18. ed. rev.,  ampl. e
atual. de acordo com as leis 12830, 12850 e 12787, todas de 2013. São Paulo:
Atlas, 2014, p. 667.

REGIME  INICIAL  MAIS  BRANDO.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal -  AC -  1176714-7    -
Região  Metropolitana  de  Maringá  -  Foro  Central  de  Maringá  -  Rel.:  Fernando
Ferreira de Moraes - Unânime - J. 21.05.2015)492

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quando do julgamento do

490 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com as
leis 12830, 12850 e 12787, todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2014, p. 667. 
491 Destacamos.
492 Destacamos.

431



432432

Agravo de Execução Penal nº 0014669-68.2014.8.19.0000, entendeu também que com o

advento da Lei Federal nº 12.736, publicada no D.O.U., em 03 de dezembro de 2012, de

vigência imediata que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP, foi previsto uma modalidade

diferente de detração já na própria sentença condenatória. É de se observar que não se

trata de detração do tempo de privação da liberdade na pena e sim a sua consideração na

fixação  do  regime  penitenciário  para  o  início  de  seu  cumprimento.  Sendo  assim,  o

cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial da

pena privativa de liberdade, com a vigência da mencionada alteração legislativa, passou a

ser feito pelo próprio juiz da fase de conhecimento, salientando-se que essa “detração”

não se confunde com o instituto previsto no artigo 42 do CP.

Insta destacar que a intenção do legislador na inserção do § 2º, do

artigo 387 do CPP foi no sentido da realização e adequação do regime inicial da pena do

sentenciado,  quando  este  permanecer  preso  provisoriamente  durante  a  instrução

processual. Essa medida busca evitar a permanência da pessoa presa em regime que

não mais corresponde à sua situação jurídica concreta.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do

Habeas Corpus  nº  321.808/SP,  reconheceu que o artigo  ora  analisado não evidencia

progressão de regime,  motivo  pelo qual  não há que se  falar  em exame dos critérios

objetivo  (lapso  temporal)  e  subjetivo  (comportamento  carcerário),  pois  tal  avaliação

invadiria a competência do juízo da execução penal, prevista no artigo 66, III, “b”, da LEP.

Segundo entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 493,

antes do trânsito em julgado não há pena, apenas custódia cautelar, não existindo pena

não  se  pode  falar  em  progressão.  Desta  feita,  a  medida  não  configura  benefício

execucional antecipado ou progressão de regime, mas medida compensatória que visa

impedir excesso na execução da pena.

Em que pese ainda  existirem entendimentos  divergentes,  tanto  o

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná como o Ministério Público do Estado do Paraná

têm se filiado ao posicionamento de que não se trata de detração penal e progressão de

regime,  mas  apenas  de  mera  adequação  de  regime  na  sentença  condenatória.  No

Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.064.153-1/01, o entendimento de

493 Agravo de Execução Penal nº 0014669-68.2014.8.19.0000.
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ambos foi no sentido de que, embora a Lei 12.736/12 faça menção expressa ao termo

“detração”, este instituto não seria o mesmo daquele previsto no artigo 42 do CP. Com

efeito, por se tratarem de institutos diferentes, a “detração” de competência do juízo da

condenação refere-se, não a uma redução no quantum da pena, tampouco a progressão

de regime,  mas sim,  à  adequação do regime inicial  considerando o tempo de prisão

provisória, a qual deverá ser observada após a fixação da pena definitiva.

Exemplificando,  José teve sua pena definitiva fixada em 08 (oito)

anos e 5 (cinco) meses de reclusão, sendo que ficou preso provisoriamente  por 01 (um)

ano e 5 (cinco) meses. Ao fixar o regime, o Magistrado deverá considerar o tempo de

prisão provisória, sem, contudo, diminuir do quantum da pena definitiva. Sendo assim, no

presente caso, a pena do sentenciado seria fixada em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses

de reclusão, podendo ser adotado o regime semiaberto, observando o artigo 387, § 2º do

CPP.

Já a detração do artigo 42 do CP e a progressão de regime, de

competência do juízo da execução, deverão considerar o  quantum da pena já cumprido

para fins de verificar o remanescente da pena a ser cumprida pelo sentenciado.

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  uma  nova  pena,  pois,  o

quantum  de  pena  não  será  alterado,  como  dito  alhures.  Portanto,  a  detração,  como

desconto na pena, bem como a progressão de regime continuarão sendo de competência

do juízo da execução, conforme inteligência do artigo 66, III, “b” e “c”  da LEP.

Em  relação  à  data  base  para  progressão  de  regime,  o  Relator

Desembargador  Siro  Darlan  de Oliveira,  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado do Rio  de

Janeiro, julgando o Agravo de Execução Penal nº 00146, assim entendeu:

[...] In casu, conforme fundamento da douta decisão guerreada, não se trata de
uma  progressão  de  regime  per  saltum,   eis  que  a  sentença    penal
condenatória estabeleceu como regime inicial da execução o semiaberto, de modo
que nada mais justo e razoável, para fins de aferição do lapso temporal para a
progressão para o regime aberto,  considerar-se o tempo de prisão cautelar, que
remonta a 30/03/2011.

[...]  Entendemos,  pedindo  vênia  aos  que  se  posicionam  de  modo  diverso,  a
decisão  penal  condenatória,  datada  de  20/08/2013,  não  pode servir  de  marco
inicial do prazo para a Progressão para o Regime Aberto, sob pena de odiosa
afronta ao princípio da legalidade estrita [...]494.

494 Destacamos.
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Sendo assim, a data base a ser considerada para fins de progressão

de regime, quando não existirem outros marcos interruptivos495,  deverá ser  a  data da

prisão provisória,  vez  que não é razoável  a  adoção de interpretação mais  gravosa e

prejudicial  de fórmula de cálculo da pena propugnada pelo sentenciado, sem qualquer

amparo na Lei de Execução Penal.

Outra questão que tem sido aventada a respeito da Lei Federal nº.

12.736/12,  que  deu  nova  roupagem  ao  artigo  387,  §  2º,  do  CPP,  é  sua  possível

inconstitucionalidade,  por  violar  os  princípios  da  isonomia,  do  juiz  natural  e  da

individualização da pena.

No Estado do Paraná, a questão já foi objeto de análise no Incidente

de Declaração de Inconstitucionalidade nº 1.064.153-1/0, o qual foi julgado improcedente,

pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em data de 18 de agosto de 2014.

Quanto  ao princípio  da  isonomia,  entendeu o  E.  Tribunal  que tal

parâmetro  constitucional  não  se  encontra  violado  pela  novel  lei,  pois  se  dois  réus

cometerem  o  mesmo  crime  e  receberem  a  mesma  pena,  sendo  que  um  deles

permaneceu preso durante a instrução processual e o outro não, nada mais justo que a

prisão provisória seja considerada para adequação do regime inicial de cumprimento da

pena.

A igualdade possui  duas vertentes, devendo ser buscada em seu

aspecto  formal  e  material,  esta  última  consiste  em  tratar  igualmente  os  iguais  e

desigualmente  os  desiguais,  na  medida  de  sua  desigualdade.  Portanto,  a  alteração

legislativa  busca justamente  assegurar  o  respeito  à isonomia  material,  prevendo uma

situação diferenciada ao sentenciado que foi submetido a uma situação desigual (prisão

provisória), durante o trâmite processual.

No que concerne ao princípio do juiz natural, este também não foi

desrespeitado. Como já abordado, a competência para análise da detração e progressão

de regime permanece com o juízo da execução penal, conforme dispõe o artigo 66, III, “b”

e “c”, da LEP, conforme exarou aquele Órgão. Ainda, foi salientado que a Constituição da

República não outorgou competência exclusiva ao juízo da execução penal para análise

495 Nova condenação no curso da primeira execução penal, cometimento de falta grave, dentre outros.
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da matéria disposta na Lei Federal nº. 12.736/2012.

Já no tocante ao princípio da individualização da pena, o artigo 387,

§ 2º, do CPP, visa, justamente, assegurá-lo, tendo em vista que permite o desconto do

tempo em que o sentenciado ficou preso provisoriamente para determinação do regime

inicial de cumprimento de pena.

Por  fim,  destaca-se  que  no  mesmo  sentido  foi  o  parecer  da

Procuradoria-Geral  de Justiça, opinando pela constitucionalidade e aplicação do artigo

387, § 2º, do CPP.
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Progressão e Livramento condicional

ESTUDO 30

Data-base, progressão de regime
e livramento condicional

Ano de publicação, 2017496

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente estudo tem como objetivo a discussão a respeito do tema

“Fixação de Data Base para Progressão de Regime e Livramento Condicional”,  sob a

perspectiva dos julgados dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná e das Súmulas editadas que disciplinam a matéria. 

Por oportuno, registre-se que em respeito à independência funcional

dos  membros  do  Ministério  Público,  o  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias

Criminais  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  apenas  buscará  aclarar  os  fundamentos  e

diretrizes utilizadas pelos citados tribunais, quando dos julgamentos de recursos e habeas

corpus. 

Destaca-se,  ab  initio,  que  enquanto  a  sentença  condenatória

transitada em julgado permanece imutável no tocante ao fato criminoso, isso não ocorre

com as sanções dela decorrentes. 

A  mutabilidade  da  pena  em  decorrência  de  institutos,  como

livramento condicional,  indulto  e conversões,  torna necessária  a atividade jurisdicional

durante a execução da pena e da medida de segurança, sempre que se constatem fatos

que determinem o início da execução ou a redução, substituição, modificação ou extinção

da sanção penal497. 

Portanto, verificando-se alteração fática na execução do sentenciado

496 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
497 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal: Comentários à Lei nº. 7.210, de 11-
7-1984. 12 ed. São Paulo: Atlas, p. 183.
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a  data  base  para  fins  de  concessão  de  benefícios  como  livramento  condicional  e

progressão de regime poderá sofrer alteração ou não.

Contudo,  caso  a  data  base  não  seja  alterada  oportunamente,  a

questão não poderá ser arguida a qualquer momento, visto que a matéria estará preclusa

podendo ser alterada somente no caso de superveniência de fato novo.

Corroborando o acima exposto, o e. Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, já decidiu que:

RECURSO DE AGRAVO - DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO
DE REGIME - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O PERÍODO
ESTABELECIDO  EM  DECISÃO  JUDICIAL  ANTERIOR  -  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - PRECLUSÃO -
AUSÊNCIA DE NOVO FATO APTO A JUSTIFICAR A REANÁLISE DO TEMA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR - 5ª C.Criminal - RA - 1321999-9 -
Cruzeiro  do  Oeste  -  Rel.:  Marcus  Vinicius  de  Lacerda  Costa  -  Unânime  -  J.
11.06.2015). Destacamos. 

Sob outro vértice, ressalta-se que no tocante à mudança do quadro

fático executório que justifique a alteração da data base a ser considerada para fins de

progressão  de  regime  e  de  livramento  condicional,  a  jurisprudência  não  é  uníssona,

constatando-se diversos marcos considerados como termo inicial, que serão mais bem

detalhados nos tópicos específicos para cada instituto.

Para que seja possível  a  verificação dos marcos para fixação da

data base é imprescindível a análise dos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal, que

arrolam as hipóteses de falta grave:

a) Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a

disciplina;

b) Fugir;

c)  Possuir  indevidamente,  instrumento  capaz  de  ofender  a

integridade física ou de outrem;

d) Provocar acidente de trabalho;

e) Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
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f) Inobservar os deveres relativos à obediência e respeito ao servidor

e à execução de seu trabalho, tarefas e ordens recebidas;

g)  Descumprir,  injustificadamente,  as restrições impostas na pena

restritiva de direitos, bem como retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação

nela imposta;

h) Praticar fato previsto como crime doloso.

Não  raras  vezes  é  possível  encontrar  julgados  que  tratam  das

consequências resultantes do reconhecimento da falta grave nos institutos da progressão

de regime e  do livramento  condicional  de  maneira  equivalente,  inclusive  para  fins  de

determinação  do  termo  inicial.  Portanto,  desde  já,  é  de  grande  relevância  que  essa

distinção seja bem aclarada.

Considerando  os  diversos  precedentes  do  Superior  Tribunal  de

Justiça498 no tocante à interrupção da contagem do prazo para progressão de regime em

decorrência do cometimento de falta grave, foi editada a Súmula 534, em 15 de junho de

2015, que dispõe que “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”.

Como  ressaltou  o  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho  no

STJ/ERESP nº. 1.176.486-SP, “se  assim não fosse, ao custodiado em regime fechado

que comete falta grave não se aplicaria sanção em decorrência dessa, o que seria um

estímulo ao cometimento de infrações no decorrer da execução”. 

Conforme afirmou o Eminente Ministro Carlos Ayres Britto (STF/HC.

85.141-SP), implicaria tornar despidas de sanção as hipóteses de faltas graves cometidas

por sentenciados que já estivessem cumprindo a pena em regime fechado, tendo em vista

que não seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já é o mais severo),

nem seria reiniciada a contagem do prazo de 1/6.

Conduzindo ao absurdo de o condenado, logo após sua recaptura,

tornar a pleitear a progressão prisional com apoio em um suposto bom comportamento. 

Contudo, o mesmo entendimento já não pode ser aplicado para fins

498 AgRg nos EREsp 1238180,  AgRg no REsp 1237905,  AgRg no REsp 1394204,  AgRg no REsp
1395769, AgRg no HC 275758, EREsp 1133804 , EREsp 1176486,HC 219624.
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de  livramento  condicional,  pois  de  igual  forma,  a  matéria  encontra-se  sumulada  pelo

Superior  Tribunal  de  Justiça  (Súmula  441)  no  seguinte  sentido:  “A  falta  grave  não

interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. 

Por  oportuno,  destaca-se  que  o  tema  foi  discutido  no  REsp  nº.

1364192-RS,  indicado  como  representativo  da  controvérsia.  Em  seu  julgamento,  o

Eminente  Ministro  Sebastião  Reis  Júnior,  deu  provimento  parcial  para,  em  razão  da

prática de falta grave, considerar interrompido o prazo tão somente para progressão de

regime. 

Ainda,  com  relação  à  falta  grave,  considera-se  o  conteúdo  da

Súmula  nº.  533  do  STJ,  haja  vista  que  possui  reflexos  diretos  em  relação  as

consequências do reconhecimento da falta grave. A supracitada Súmula dispõe que “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”. 

O  Procedimento  Administrativo  Disciplinar  (PAD)  não  pode  ser

suprimido pela audiência de justificação, conforme REsp nº. 1.378.557-RS. Isto porque os

procedimentos  não  se  confundem,  já  que  com  o  PAD  objetiva-se  a  apuração  da

ocorrência da falta grave e aplicação das diversas sanções disciplinares pela autoridade

administrativa,  ao  passo  que  com  a  audiência  de  justificação  se  busca  a  oitiva  do

sentenciado  com vistas  tão  somente  a  aplicação  da  sanção  relativa  à  regressão  de

regime, exigindo-se, por óbvio, que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do

presídio. 

Dessa forma, conclui-se que, para que a falta grave interrompa o

prazo para progressão de regime, estabelecendo-se nova data base, deverá, de acordo

com a jurisprudência, ter sido devidamente apurada através do PAD. 

Diante  do  exposto,  feitas  essas  considerações  preliminares  a

respeito das implicações da falta grave, segue em tópicos separados a análise da fixação

da data base para concessão de progressão de regime e livramento condicional. 
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2 DATA BASE – PROGRESSÃO DE REGIME

Para  fins  de  fixação  de  data  base  e  de  marco  interruptivo  para

progressão  de  regime,  deverá  sempre  ser  verificado  se  o  Relatório  da  Situação

Processual  Executória  (acessível  através  do  sistema  Projudi  do  TJPR)  se  encontra

devidamente atualizado, constando todas as informações como condenações e prisões do

sentenciado registradas no Sistema Oráculo, pois cada dado poderá influir diretamente na

contagem do requisito objetivo. 

Diante  disso,  serão  analisadas  a  seguir  as  situações  mais

frequentes,  que geram maiores  questionamentos,  haja  vista  não ser  possível  exaurir

todas as hipóteses que podem alterar a data base, pois dependerá do caso concreto:

2.1 Quando sentenciado empreende fuga

A  Suprema  Corte,  no  julgamento  do  HC  nº.  85.049-SP,  em

interpretação dos artigos 112 e 118 da Lei de Execução Penal499 entendeu que quando o

sentenciado  empreende  fuga  e  é  recapturado,  a  contagem  do  requisito  objetivo  é

interrompida passando a ser computada novamente a partir de sua recaptura, pois uma

vez quebrada a fidúcia que o Estado depositara no sentenciado, este deve permanecer no

regime anterior mais gravoso, até que reúna novamente os requisitos objetivo e subjetivo

para a progressão de regime. 

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

499 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. 
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II  - sofrer condenação, por crime anterior,  cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne
incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores,
frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
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EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM SUBSTITUIÇÃO  A
RECURSO  PRÓPRIO.  PRÁTICA  DE  FALTA  GRAVE.  HOMOLOGAÇÃO.
REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE
NOVA PROGRESSÃO.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe  habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Hipótese em que o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional em
15/6/2014, tendo sido recapturado em 15/7/2014, fato que foi  considerado falta
disciplinar  de  natureza  grave  pela  instância  ordinária,  com  aplicação  dos
consectários legais.

3.  "A prática  de falta  grave  interrompe o  prazo  para  a  progressão  de  regime,
acarretando  a  modificação da data-base e o início de nova contagem  do  lapso
necessário  para  o  preenchimento do requisito objetivo"  (REsp  1.364.192/RS,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014).

4. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica, ainda, a regressão
de regime, bem como a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos
do art. 127 da Lei de Execução Penal.

5.  No  caso  em  exame,  o  Tribunal  de  origem,  de  forma  fundamentada,
reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga
do  estabelecimento  prisional,  determinando  a  regressão  de  regime  e  a
alteração  da  data-base  para benefício para o dia da recaptura, o que não
configura ser desproporcional ou desarrazoado.

6.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  330.611/RS,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  26/04/2016,  DJe  03/05/2016).
Destacamos. 

O Tribunal  de  Justiça  do  Estado do Paraná  ao enfrentar  o  tema

“Falta  Grave  decorrente  de  Fuga  e  Novo  Marco  para  Fixação  de  Data  Base”,  no

julgamento do Recurso de Agravo em Execução nº. 1530293-5, manteve a decisão do

Juízo a quo, que estabeleceu como nova data base a recaptura do preso. 

No referido julgamento, a defesa sustentou a tese de que  a data

base para fins de progressão deve ser a data da prisão provisória e não a da recaptura,

pois a medida sancionatória para cometimento de falta grave só poderia ser aplicada aos

presos condenados definitivamente, sendo assim, o Excelentíssimo Desembargador Luiz

Osório Moraes Panza frisou a aplicação do artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução

Penal, que estende a aplicação da citada lei também ao preso provisório. 

Portanto,  no  tocante  à  fixação  da data  base  para  progressão de

regime quando há o cometimento de falta grave decorrente apenas de fuga, de acordo
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com a jurisprudência exposada, a data base a ser considerada  é a da recaptura do

sentenciado. 

2.2 Quando o sentenciado pratica novo delito no curso do processo de execução

penal e sobrevém condenação com trânsito em julgado

A situação hipoteticamente apresentada (prática de novo delito no

curso do processo de execução e condenação superveniente), tal como ocorre na fuga,

acarreta a regressão de regime. Vislumbra-se aqui a aplicação da Súmula 534 do STJ,

que dispõe que a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento da pena

é reiniciada a partir do cometimento dessa infração. 

Porém, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal

de Justiça pacificaram o entendimento de que sobrevindo o trânsito em julgado da última

condenação, independentemente da data do cometimento do fato que deu origem à nova

condenação (antes ou depois da execução em curso) e independentemente da ocorrência

de alteração de regime prisional, será interrompida novamente e reiniciada a contagem do

requisito objetivo para concessão da progressão de regime. 

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  PROGRESSÃO  DE  REGIME.
CONDENAÇÃO  SUPERVENIENTE.  ALTERAÇÃO  DA  DATA-BASE  PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I -  A  superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução
criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o
crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. 

II - 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. 

III  -  Habeas  corpus  denegado.  (STF,  HC  101023,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-
03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-03 PP-00834). Destacou-se. 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO
CABIMENTO.  EXECUÇÃO  PENAL.  NOVA CONDENAÇÃO.  UNIFICAÇÃO  DE
PENAS.  DATA-BASE  PARA  BENEFÍCIOS  DA  EXECUÇÃO.  TRÂNSITO  EM
JULGADO  DA  ÚLTIMA  CONDENAÇÃO.  MARCO  INTERRUPTIVO  IMPOSTO
MAIS  BENÉFICO  PARA  O  PACIENTE.  MANUTENÇÃO.  ORDEM  NÃO
CONHECIDA. 
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1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não
deve  ser  conhecida,  segundo  a  atual  orientação  jurisprudencial  do  Supremo
Tribunal  Federal  e  do  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sem  prejuízo  da
verificação das alegações expostas na inicial ante a possibilidade de se verificar a
existência de flagrante constrangimento ilegal.

2.  É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
de  que  a  superveniência  de  nova  condenação no  curso  da  execução da
reprimenda acarreta a unificação das penas e a interrupção do prazo para a
obtenção de novos benefícios da execução penal, exceto para o indulto, a
comutação da pena e o livramento condicional. E o marco interruptivo para
concessão de novos benefícios é o trânsito em julgado da superveniente
sentença condenatória. Precedentes.

3.  Evidenciado  que  as  instâncias  ordinárias  fixaram como termo inicial  para  a
obtenção  de  novos  benefícios  da  execução  a  data  da  prolação  da  sentença
condenatória  e,  sendo  tal  data  mais  benéfica  ao  paciente,  deve  ser  adotado
excepcionalmente esse marco. Habeas corpus não conhecido. (HC 355.522/RS,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe 07/04/2017)

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO  PENAL.
SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVA  CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO.
UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS.  REINÍCIO  DA CONTAGEM  DOS  PRAZOS  PARA
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS.

1.  É  entendimento  pacífico  desta  Corte  que  a  nova  condenação  criminal
definitiva, ainda que por delito cometido antes do início da execução penal,
interrompe a contagem de prazos para a concessão de benefícios prisionais,
devendo o juízo da execução, após a unificação das penas, observar a data
do trânsito em julgado do último edito condenatório como termo inicial para
o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime carcerário.

2. Agravo regimental  desprovido.  (STJ, AgRg no HC 340.269/MG, Rel.  Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015).
Destacamos. 

Frise-se que as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado

do Paraná vinham, de forma unânime, aplicando o entendimento dos Tribunais Superiores

indistintamente,  entretanto,  entretanto,  em consulta  à  jurisprudência  do e.  Tribunal  de

Justiça  deste  Estado,  verificou-se  que  a  3ª  Câmara  Criminal reuniu-se  em  sessão

extraordinária,  exclusivamente  para  discussão  desse  problema,  concluindo  por  uma

proposta de, sem desprezar o posicionamento dos Tribunais Superiores aos casos em

que se amoldem, ajustá-lo aos demais casos mas com o mesmo objetivo500. 

Sendo assim, tendo em vista que a 4ª e 5ª Câmaras Criminais estão

gradativamente  aderindo  o  entendimento  da  3ª  Câmara  Criminal,  vale  o  registro  das

hipóteses levantadas no estudo realizado por esse colegiado, conforme se passa a expor:

500 TJPR - 3ª C.Criminal - RA - 1550273-9 - Ponta Grossa -  Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - J.
15.09.2016.
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a) Sentenciado que por qualquer motivo cumpria pena em liberdade

O sentenciado  que  cumpria  sua  pena  em “meio  aberto”,  quando

pratica  novo  fato  delituoso,  geralmente,  terá  sua  pena  regredida  ou  seu  livramento

suspenso, voltando a cumprir sua pena preso. Caso isto isso não ocorra, possivelmente

será decretada prisão cautelar  no novo processo de conhecimento,  o  que impedirá a

continuidade do cumprimento da pena inicial no “meio aberto”. 

Nessa hipótese, segundo o entendimento da 3a Câmara Criminal do

TJPR, não seria adequado que se aguardasse o julgamento definitivo da ação penal para

reiniciar a contagem do requisito objetivo para progressão, sendo por isto mais viável

estipular como data base o dia do novo crime praticado pelo sentenciado que cumpria

pena em liberdade. 

Até porque, no entender da referida Câmara, a alteração da data

base quando do cometimento  da falta  (novo delito)  depois do trânsito  em julgado da

sentença condenatória desse mesmo delito, acarretaria  bin in idem, pois o mesmo fato

estaria gerando a modificação da data base por duas vezes. 

b) Sentenciado que cumpria pena em regime fechado ou semiaberto

Quando  o  sentenciado  encontra-se  cumprindo  pena  em  regime

semiaberto  ou  fechado  e  comete  falta  grave,  embora  não  implique  numa  mudança

considerável do seu status libertatis, especialmente quando implantado em unidade penal

de regime fechado, também haverá a aplicação da Súmula 534 do STJ, sendo que a

alteração da data base novamente com o trânsito em julgado da decisão referente ao

delito que praticou no curso do processo de execução, de acordo com o entendimento da

3a Câmara  Criminal  do  TJPR,  configurará  nova  valoração  negativa  da  mesma

circunstância.

Portanto, a 3ª Câmara Criminal do TJPR concluiu que, surgindo fato

novo  decorrente  de  cometimento  de  infração  penal  (falta  grave),  com  sentença
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condenatória  superveniente,  deve ser  analisado como  reinício  da contagem do tempo

para  obtenção  de  benefícios  a  data  do  cometimento  da  falta,  para  que  não  seja

desconsiderado o lapso temporal entre a data do cometimento do novo delito/prisão e a

decisão, eis que houve cumprimento de pena neste período, para que não haja dupla

valoração pela ocorrência de um mesmo fato, considerando sempre que na ausência de

regramento é fundamental a analogia in bonam partem, podendo, com base nos preceitos

da detração penal (artigo 42 do Código Penal), contabilizar todo o tempo de cumprimento

de pena por aquele fato incluindo todo o período que ficou segregado. 

Nesse sentido,  argumentam que,  muito  embora  a  detração penal

seja o direito do sentenciado contabilizar na execução da pena e da medida de segurança

o período da prisão provisória, este período também por analogia, servirá para o direito à

progressão de regime ou ainda livramento condicional no que tange à fixação de uma

data base para sua contagem. 

O direito  de  liberdade do acusado deve preponderar  sobre o  jus

puniendi do Estado, visto que na existência de duas regras de interpretação antagônicas,

orienta-se que sobressaia aquela que se apresente mais favorável ao apenado, ou seja,

aplica-se o princípio favor rei. 

De acordo com a citada Câmara, a aplicação do entendimento do

Supremo Tribunal  Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desconsidera o tempo já

cumprido de pena para reiniciar novo período temporal para obtenção do benefício. A

partir do momento em que a pessoa recebe a sanção e tem sua privação de liberdade, ela

já  estaria  de certa  maneira cumprindo sua pena e iniciando a contagem do requisito

objetivo para fazer jus a auferir os benefícios. 

Por  fim,  destaca-se  a  sustentação  da  3ª  Câmara  Criminal  ao

entender que, se é vedada a alteração da data base em razão da superveniência de

condenação por crime praticado no curso da execução, com mais razão não se poderá

admitir que as condutas delituosas cometidas antes do início do cumprimento de pena

influenciem na sua execução. 

Em  síntese,  a  conclusão  da  3ª  Câmara  Criminal  em  relação  à

progressão de regime se resume em:

a)  Sentenciado  que  durante  o  cumprimento  da  pena  em  regime
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fechado, pratica novo delito ou falta, terá a data base fixada na data do crime ou falta;

b)  Condenado  que  durante  o  cumprimento  de  pena  em  regime

fechado ou semiaberto que sofre nova condenação por delito praticado antes de iniciada a

execução,  somente  terá  suas  penas  unificadas,  sem  alteração  da  data  base  para  a

progressão;

c)  Sentenciado  que  durante  o  cumprimento  de  pena  em  regime

semiaberto pratica novo delito ou falta grave, terá sua data base fixada na data do crime

ou falta (se estiver preso) ou na data da prisão pelo novo delito (se praticado fora do

estabelecimento penal);

d) Apenado em regime aberto,  que comete novo crime, enquanto

cumpre pena em liberdade, terá o marco inicial para contagem do requisito objetivo para

progressão de regime fixada na data da prisão pelo novo delito;

f) Condenado que cumpre pena em liberdade, sofre prisão em razão

de regressão de regime em virtude do descumprimento das condições, sem praticar novo

delito, a data base será a data da prisão em razão da regressão aplicada. 

2.3 Quando o sentenciado pratica novo delito no curso do processo de execução

penal e sobrevém condenação com trânsito em julgado para acusação

Em  contrapartida  ao  entendimento  da  3ª  Câmara  Criminal,  há

entendimentos da 4a e 5a Câmaras Criminais  do TJPR, fixando como data base para

progressão de regime o trânsito em julgado para acusação.

PENAL. Processo  penal.  Execução  de  pena.  Recurso  de  agravo.  Pleito  de
progressão ao regime semiaberto. Pretensão indeferida. Decisão motivada no não
preenchimento  do  requisito  objetivo  temporal.  Unificação  de  penas.
Estabelecimento de nova data-base para novos benefícios da execução. Decisão
atacada  que  estabelece  o  marco  inicial  como  sendo  a  data  da  última  prisão.
Entendimento desalinhado à orientação jurisprudencial dominante.  Marco inicial
para  a  concessão  de  benefícios  de  execução  que  deve  ser  considerada
aquela  em  que  ocorre  o  trânsito  em  julgado  para  a  acusação  da  última
sentença  penal  condenatória,  à  exceção  do  livramento  condicional,  da
comutação de pena e do indulto. Precedentes das cortes superiores.  Evento
superveniente que deve estabelecer novo marco inicial. Falta grave praticada e em
apuração.  Requisito  objetivo  ainda  não  atingido.  Recurso  desprovido.  (TJPR;
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RecAgrav 1503914-2; Cascavel; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Sonia Regina
de Castro; Julg. 15/09/2016; DJPR 26/09/2016; Pág. 189). Destacamos.

RECURSO DE AGRAVO. Execução penal. Superveniência de nova condenação.
Juízo da execução que acolheu o pedido ministerial e determinou a unificação das
penas e a alteração da data-base da progressão de regime. Agravo.  Pleito de
alteração do termo inicial do benefício para a data do último fato criminoso. Não
acolhimento.  Data-base da progressão de regime que deve corresponder a
data  do  trânsito  em  julgado  (para  a  acusação)  da  última  condenação.
Precedentes no Superior Tribunal de justiça. Recurso conhecido e não provido.
Sentença  modificada  de  ofício.  Firmou-se  nesta  corte  o  entendimento  de  que
sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, seja por fato anterior
ou posterior, o prazo para concessão de benefícios fica interrompido, devendo o
novo cálculo ter por base a unificação das penas, sendo certo que o termo a quo
para  a  contagem  do  período  aquisitivo  é  o  trânsito  em  julgado  da  nova
condenação. (agrg no HC 338.403/mg, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca,
quinta turma, julgado em 19/11/2015, dje 25/11/2015). (TJPR; RecAgrav 1536820-
6; Curitiba; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza; Julg.
15/09/2016; DJPR 30/09/2016; Pág. 259). Destacamos. 

A Desembargadora Relatora Sônia Regina de Castro, no Agravo em

Execução nº.  1503914-2, cita o Desembargador  Rogério Kanayama (RA 1.356.206-8),

para fundamentar que a data base para progressão deve ser fixada a partir do  do trânsito

em julgado para acusação, verbis: 

Esclareça-se, por último, que é de se considerar como marco para a contagem
do aludido benefício o trânsito em julgado para a acusação e, não, o trânsito
em julgado  para  a  defesa  (que  ainda  não  ocorreu).  Isso  porque,  a  partir  do
momento em que a condenação se torna definitiva para o Ministério Público,
não há mais como a situação executória do condenado se agravar, ou seja, a
sanção estabelecida não pode mais ser elevada. E, desse modo, pode-se dar
início à execução provisória da pena da forma mais favorável ao condenado. 

No mesmo sentido, a 5ª Câmara Criminal, considerou no julgamento

do Agravo em Execução nº.1536820-6, que, a fim de garantir a manutenção do sistema

progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execuções Penais, o marco para

a contagem do aludido benefício (progressão de regime) deve considerar o trânsito em

julgado da acusação, pois com ele a condenação não poderá mais ser alterada/agravada

em prejuízo do apenado.
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2.4 Superior Tribunal de Justiça e Data Base para Progressão de Regime

Questão  que  merece  destaque  é  o  posicionamento  do  STJ  em

relação ao tema da data base para a progressão de regime.

Ressalta-se  que  em  15/06/2015 foi  publicada  a  Súmula  534

dispondo que 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.

Nesse  sentido,  interrompida  a  contagem  do  prazo  na  execução

penal  pelo  cometimento  de  falta  grave,  em  consonância  com  o  disposto  na  referida

súmula, a nova contagem para a progressão de regime se daria a partir do cometimento

dessa infração.

No julgamento do Habeas Corpus nº 231.743-SP, utilizado como um

dos  precedentes  para  a  edição  da  súmula  supracitada,  o  STJ  teve  o  seguinte

entendimento:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE COMETIDA QUANDO O
PACIENTE  CUMPRIA  PENA  EM  REGIME  FECHADO.  INTERRUPÇÃO  DO
PRAZO  PARA  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIOS  PELO  CONDENADO.
PROGRESSÃO  DE  REGIME:  CABIMENTO.  NOVO  MARCO:  DATA  DO
COMETIMENTO  DA  INFRAÇÃO  DISCIPLINAR.  ORDEM  DENEGADA.1.
Consoante a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, o
cometimento  de  falta  disciplinar  de  natureza  grave  pelo  condenado acarreta  o
reinício  do  cômputo  do  interstício  necessário  ao  preenchimento  do  requisito
objetivo para a concessão do benefício da progressão de regime. 2. "A prática de
falta grave acarreta a interrupção da contagem do prazo para a progressão do
regime de cumprimento de pena. Inobstante a ausência de previsão legal expressa
nesse sentido, não há que se falar em violação do princípio da legalidade. Isso
porque  a  interrupção  do  prazo  decorre  de  uma  interpretação  sistemática  das
regras legais existentes" (STF, HC 102.365/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe de 01/08/2011.) 3.  Inicia- o novo período aquisitivo a partir da data da
infração disciplinar. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ, Habeas Corpus nº
231.743-SP - Data do julgamento 20/03/2012) Destacou-se.

Contudo, em que pese a publicação da súmula que considera como

novo marco inicial para a progressão de regime o cometimento da nova infração, por outro

lado  esse  mesmo  Tribunal  firmou  entendimento  de  que  sobrevindo  condenação  ao
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apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo

para concessão de benefícios, em geral, será interrompida, devendo ser feito novo cálculo

com base  no  somatório  das  penas  e  que  será  considerado  como termo  a  quo para

contagem  do  novo  período  aquisitivo  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  condenatória

superveniente.

Importante salientar, que a fixação da data base para a progressão

de regime, por ser peculiar a cada caso, dependerá da situação em concreto, pois, como

se pode observar  o  STJ editou  a súmula  534 dispondo que 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  e também firmou

posicionamento no sentido de que a superveniência de trânsito em julgado de sentença

condenatória se torna a nova data base para progressão de regime.

Nesse caso, se a falta grave se der em decorrência do cometimento

de novo delito  e  quando sobrevier  o  trânsito  em julgado da sentença condenatória  o

marco inicial for novamente alterado, o apenado terá sua data base para progressão de

regime alterada duas vezes em razão do mesmo fato,  como bem observado pela  3ª

Câmara Criminal – TJPR.

Registre-se,  ainda,  que,  embora  seja  pacífico  no  STJ501 o

entendimento de que o início para a contagem do prazo para a progressão de regime seja

a  data  do cometimento  da infração e,  também, que a  superveniência  de  trânsito  em

julgado de sentença condenatória se torna a nova data base para progressão de regime,

esse Tribunal já considerou, que, evidenciado que as instâncias ordinárias fixaram como

termo inicial para a obtenção de novos benefícios da execução a data da prolação da

sentença condenatória e, sendo tal  data mais benéfica ao paciente, deve ser adotado

excepcionalmente esse marco.

3 DATA BASE – LIVRAMENTO CONDICIONAL

Para análise da fixação da data base para fins de concessão de

501 HC 355.522/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
07/04/2017
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livramento condicional é importante retomar as considerações acerca da Súmula nº. 441

do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a falta grave não interrompe o prazo para

obtenção de livramento condicional”.

Dessa  forma,  iniciou-se  a  discussão  nos  tribunais  acerca  da

incidência da referida Súmula quando a falta grave consiste no cometimento de novo

delito,  cometido  durante  o  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade,  para  fins  de

fixação da data base para início da contagem do requisito objetivo para concessão do

benefício.

A maioria das Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

firmavam entendimento no sentido de que o cometimento de novo delito interrompia o

prazo para concessão do livramento, inciando-se a contagem para o referido benefício a

partir do trânsito em julgado da nova condenação. 

RECURSO DE AGRAVO -  EXECUÇÃO DE PENA -  INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO  QUE  INDEFERIU  PEDIDO  DE  LIVRAMENTO  CONDICIONAL  -
REQUISITO  OBJETIVO  NÃO  PREENCHIDO  -  SUPERVENIÊNCIA DE  NOVA
CONDENAÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM
DO  PRAZO  PARA FINS  DE  LIVRAMENTO  CONDICIONAL  –  CONDENADO
REINCIDENTE  -  ARTIGO  83,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL -  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DE  MAIS  DA METADE  DA SOMA DO
REMANESCENTE  DAS  PENAS  APÓS  A  UNIFICAÇÃO.  RECURSO
DESPROVIDO. (TJPR, Processo 1092492-4. Rel.: Roberto de Vicente. 2ª Câmara
Criminal. Data da publicação: 27/9/2013). Destacamos.

RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL -
REQUISITO  OBJETIVO  -  DATA-BASE  PARA OBTENÇÃO  DO  BENEFÍCIO  -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO  –  UNIFICAÇÃO DAS  PENAS -
INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  -  INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  441/STJ  -
AGRAVO PROVIDO. Sobrevindo nova condenação no curso da execução da
pena, interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do benefício do
livramento condicional, que deverá ser novamente calculado com base na
soma das penas restantes a serem cumpridas. (STJ, HC 131.975, Rel. Min.
Félix Fischer, 5ª T., j.13.08.2009, Dje 05.10.2009). Inaplicável no caso a Súmula
441/STJ  porquanto  a  interrupção  na  contagem  do  prazo  não  decorre  da
prática  de  infração  disciplinar,  mas,  sim,  da  superveniência  de  nova
condenação.   (TJPR,  Processo  1159228-2.  Rel:  Rogério  Coelho.  3ª  Câmara
Criminal. Data da publicação: 29/8/2014). Destacamos. 

RECURSO  DE  AGRAVO.  EXECUÇÃO.  CONDENAÇÃO  SUPERVENIENTE.
UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS.  DATA  -  BASE  PARA  A  CONCESSÃO  DE
BENEFÍCIOS.  DIA  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO,  PARA  O  MINISTÉRIO
PÚBLICO, DA ÚLTIMA DECISÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  INEXISTÊNCIA  DE
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VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 441, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.a) "(...) Firmou-se na Turma o
entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a
contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter
como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial
para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última
condenação,  não  importando  se  o  delito  é  anterior  ou  posterior  ao  início  da
execução  penal.  (...)."  (STF  -  RHC  121849,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,
Primeira  Turma,  julgado  em  22/04/2014).b)  Inexiste,  na  hipótese,  violação  ao
enunciado  nº  441,  da  súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  porquanto  a
interrupção na contagem do prazo não decorre da prática de infração disciplinar
mas, sim, da superveniência de nova condenação. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA -
1355536-7 - Ponta Grossa - Rel.: Rogério Kanayama - Unânime -  - J. 11.06.2015).
Destacamos.

Contudo, por exemplo, a 3ª e 5ª Câmaras Criminais do Tribunal de

Justiça  do  Estado  do  Paraná,  em  recentes  julgados  começaram  redirecionar  o

posicionamento, passando a entender que o cometimento de novo delito em execução já

em curso,  não implicaria exceção à Súmula 441 do Superior Tribunal  de Justiça, não

aplicando mais a interrupção da pena. 

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  UNIFICAÇÃO  DE  PENAS.
TERMO  INICIAL  PARA  OBTENÇÃO  DE  LIVRAMENTO  CONDICIONAL  E
PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU, PARA
O LIVRAMENTO, A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO E, PARA A
PROGRESSÃO, A DATA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL  QUANTO  À  ALTERAÇÃO  DA DATA-BASE  PARA O  LIVRAMENTO
CONDICIONAL. PRÁTICA  DE  CRIME  DOLOSO  É  CONSIDERADA  FALTA
GRAVE.  ART.  52  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO  PENAL.  SÚMULA  N°  441  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO "A QUO" A SER CONSIDERADO
COMO  REQUISITO  OBJETIVO  PARA  A  CONCESSÃO  DO  LIVRAMENTO
CONDICIONAL É O DIA DA PRISÃO DO REEDUCANDO COM RELAÇÃO AO
SEGUNDO  DELITO,  TENDO  EM  VISTA  QUE  A  PRIMEIRA  PRISÃO  DO
AGRAVANTE SE REFERE AO PRIMEIRO DELITO, CUJA PENA FOI EXTINTA
PELA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  DATA-BASE  PARA  A
PROGRESSÃO DE REGIME MANTIDA. FALTA GRAVE INTERROMPE O LAPSO
TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO.  SÚMULA N°  534  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA - 1405745-3 -  Foz do
Iguaçu -  Rel.: Arquelau Araujo Ribas - Unânime -  - J. 02.06.2016). Destacamos. 

RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REQUISITO TEMPORAL.
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  FALTA GRAVE.  INTERRUPÇÃO  DE  PRAZO
PARA  CONCESSÃO  DE  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  DESCABIMENTO.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº  441  DO  STJ.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO. Seguindo o disposto no enunciado n. 441 da Súmula deste Tribunal, a
Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP,
uniformizou o entendimento de que o cometimento de falta grave no curso da
execução penal enseja a interrupção do prazo para a concessão de benefícios,
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exceto para o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena.( STJ - HC:
284836  SP  2013/0410055-8,  Relator:  Ministro  ERICSON  MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 04/12/2014,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015). (TJPR - 5ª C.Criminal
- RA - 1524295-2 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira
- Unânime -  - J. 30.06.2016). Destacamos. 

O Desembargador Gamaliel Semes Scaff, no Agravo em Execução

nº. 1390979-4, considerou que a data base fixada para o livramento condicional deve ser

a data do início do cumprimento da pena,  que muitas vezes coincide com a primeira

prisão. Ressaltou ainda que o trânsito em julgado tem sua enorme importância no tocante

ao elemento quantitativo da execução da pena, pois a partir desse instante é que surge o

conhecimento  da  pena  que  deverá  ser  somada àquela  que  já  está  sendo  cumprida,

brotando uma nova base de cálculo para se saber, ao certo, o tempo que passará a ser

exigido para a aquisição de benefícios. 

A partir do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no EREsp n.

1.176.486/SP, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de

que  a  falta  disciplinar  de  natureza  grave  resulta  na  alteração  da  data  base  para  a

concessão  de  novos  benefícios,  com  exceção  do  livramento  condicional,  indulto  e

comutação da pena. 

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO  ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL.  FALTA  DISCIPLINAR  GRAVE.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, ENTRE ELES A PROGRESSÃO DE REGIME,
EXCETO  LIVRAMENTO  CONDICIONAL  E  COMUTAÇÃO  DAS  PENAS.
PRECEDENTES DO  STJ  E  STF.  EMBARGOS  PROVIDOS  PARA ASSENTAR
QUE  A PRÁTICA DE FALTA GRAVE REPRESENTA MARCO  INTERRUPTIVO
PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.

1.  O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da execução da
pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84, implica a perda integral dos
dias  remidos  pelo  trabalho,  além  de  nova  fixação  da  data-base  para
concessão  de  benefícios,  exceto  livramento  condicional  e  comutação  da
pena; se assim não fosse, ao custodiado em regime fechado que comete
falta grave não se aplicaria sanção em decorrência dessa, o que seria um
estímulo ao cometimento de infrações no decorrer da execução.

2. Referido entendimento não traduz ofensa aos princípios do direito adquirido, da
coisa julgada, da individualização da pena ou da dignidade da pessoa humana.
Precedentes do STF e do STJ.

3.  Para reforçar esse posicionamento, foi editada a Súmula Vinculante 09/STF,
segundo a qual  o disposto no artigo 127 da Lei  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.
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4. Entender de forma diversa, como bem asseverou o eminente Ministro CARLOS
AYRES  BRITTO,  quando  do  julgamento  do  HC  85.141/SP,  implicaria  tornar
despidas de sanção as hipóteses de faltas graves cometidas por sentenciados que
já  estivessem cumprindo  a pena em regime fechado.  De modo que não  seria
possível a regressão no regime (sabido que o fechado já é o mais severo) nem
seria  reiniciada  a  contagem  do  prazo  de  1/6.  Conduzindo  ao  absurdo  de  o
condenado,  imediatamente  após  sua  recaptura,  tornar  a  pleitear  a  progressão
prisional com apoio em um suposto bom comportamento (DJU 12.05.2006).

5. Embargos providos para assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo  para  obtenção  de  progressão  de  regime  prisional.  (STJ,  EREsp
1176486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/03/2012, DJe 01/06/2012). Destacamos.

Nesse mesmo sentido, os demais julgados do Superior Tribunal de

Justiça: 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO
DAS  PENAS.  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO  PARA  O  LIVRAMENTO
CONDICIONAL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  SÚMULA  N.
441/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não
deve  ser  conhecida  segundo  a  atual  orientação  jurisprudencial  do  Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.  A Terceira  Seção desta  Corte,  no julgamento do EREsp n.1.176.486/SP,
relator  Ministro  Napoleão Nunes Maia Filho,  uniformizou entendimento no
sentido de que a falta disciplinar de natureza grave resulta na alteração da
data  base  para  a  concessão  de  novos  benefícios,  salvo  livramento
condicional, indulto e comutação da pena. Inteligência da Súmula n. 441/STJ.
Tal entendimento se aplica mesmo no caso de unificação de pena,  a qual,  do
mesmo modo, não atinge a concessão do livramento condicional,  o indulto e a
comutação de pena. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,
para determinar que a data-base para a concessão do livramento condicional não
se altere em decorrência  da unificação das penas. (STJ, HC 347.542/PR, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe
28/06/2016). Destacamos. 

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  PRÓPRIO.  VIA  INADEQUADA.  SUPERVENIÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO.  UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS.  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO
TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE  FUTUROS BENEFÍCIOS, EXCETO NOS
CASOS  DE  INDULTO,  DE  COMUTAÇÃO  DE  PENA  E  DE  LIVRAMENTO
CONDICIONAL.  PRECEDENTES.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu
conhecimento,  devendo  ser  analisada,  entretanto,  a  existência  de  ilegalidade
flagrante.
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2.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  sobrevindo  condenação ao
apenado,  por  fato  anterior  ou  posterior  ao  início  da  execução  penal,  a
contagem do prazo para concessão de benefícios, em geral, é interrompida,
devendo  ser  feito  novo  cálculo,  com  base  no  somatório  das  penas.
Considera-se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo o
trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.

3. Entretanto, a interrupção do lapso temporal e a consequente recontagem
do prazo não ocorrem nos casos de indulto, de comutação de pena e de
livramento condicional. Precedentes.

4. Writ  não conhecido.  Ordem concedida de ofício.  (STJ,  HC 353.781/PR, Rel.
Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
14/06/2016, DJe 23/06/2016). Destacamos.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO
CABIMENTO.

EXECUÇÃO PENAL.  NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-
BASE  PARA  BENEFÍCIOS  DA  EXECUÇÃO.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA
ÚLTIMA CONDENAÇÃO.

MARCO  INTERRUPTIVO  IMPOSTO  MAIS  BENÉFICO  PARA  O  PACIENTE.
MANUTENÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração
não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial  do  Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal  de  Justiça,  sem  prejuízo da
verificação das alegações expostas   na  inicial  ante  a  possibilidade  de se
verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal.

2. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a  superveniência  de  nova  condenação  no  curso  da  execução  da  reprimenda
acarreta a unificação das penas e a interrupção do prazo para a obtenção de
novos benefícios da execução penal,  exceto para o indulto, a comutação da
pena e o livramento condicional. E o marco interruptivo para concessão de
novos  benefícios  é  o  trânsito  em  julgado  da  superveniente  sentença
condenatória. Precedentes.

3.  Evidenciado  que  as  instâncias  ordinárias  fixaram como termo inicial  para  a
obtenção  de  novos  benefícios  da  execução  a  data  da  prolação  da  sentença
condenatória  e,  sendo  tal  data  mais  benéfica  ao  paciente,  deve  ser  adotado
excepcionalmente esse marco.

Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  355.522/RS,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em  2015,  o  Ministério  Público  Estadual  interpôs  o  agravo  nº.

1355536-7, para que a data base fixada pelo Juízo a quo (data da última prisão), fosse

alterada para o trânsito em julgado da nova condenação.  Em segundo grau,  houve o

acompanhamento do entendimento pela Procuradoria de Justiça em parecer de lavra do

Dr. Rodrigo Regnier Chemim Guimarães, o qual ressaltou que, embora o cometimento de

novo  delito  resultasse  em  sanção  disciplinar,  a  superveniência  de  nova  condenação

implicaria  em outras  consequências  no processo  de execução,  como,  por  exemplo  o
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somatório das penas e nova data base para concessão de benefícios. 

Ainda, de acordo com a Procuradoria de Justiça, a concessão do

livramento condicional não pode ignorar a nova condenação definitiva. Com ela, a pena

global a ser cumprida é modificada, através da unificação das penas (art. 111 da Lei de

Execução Penal). O novo montante total da pena a ser cumprido deve ser levado em

conta para a concessão de qualquer benefício na esfera da execução penal. 

À época a tese do Ministério Público do Paraná foi acolhida pela 3ª

Câmara Criminal, por entender que inexistia, na hipótese, violação ao enunciado nº 441,

da Súmula do Superior  Tribunal  de Justiça,  porquanto  a interrupção na contagem do

prazo não decorria  da prática de infração disciplinar,  mas da superveniência de nova

condenação. 

Embora, tenha sido dado parcial provimento ao recurso de agravo, a

Defensoria  Pública  o  Estado  do  Paraná,  impetrou  Habeas  Corpus nº.  338-595,  no

Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  concedeu  de  ofício  o  remédio  constitucional,  por

entender  existir  constrangimento  ilegal,  tendo  em vista  que  o  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Paraná contrariou o entendimento da Corte Superior, pois a data base para o

livramento condicional, indulto e comutação não deve ser alterada com a unificação das

penas, permanecendo como marco inicial, a data da primeira prisão. 

Não  obstante,  a  Corte  Superior  se  posicionar  pela  aplicação  da

Súmula nº. 441, em recente julgado, Agravo em Execução nº.  15160988, a 4ª Câmara

Criminal manteve o posicionamento de que na espécie, não é aplicada a alteração da

data  base  em virtude  de  falta  grave,  mas  sim em razão  do  advento  de  nova

condenação penal,  devendo a autoridade judiciária somar o que resta da pena

anterior  com a nova condenação e,  só a partir  daí,  então,  calcular  o benefício

(artigo 111 da Lei de Execução Penal),  definindo como  termo a quo,  a data do

trânsito em julgado da última condenação.

4 CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto, conclui-se que:
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I  -  O problema central  cinge-se no estabelecimento da data base para progressão de

regime e livramento condicional quando há o cometimento de falta grave, especialmente,

quando  esta  constitui  a  prática  de  novo  delito  no  curso  da  execução  da  pena  e

posteriormente sobrevém condenação sobre o referido delito.

II -  Para que a falta grave possa ter reflexos no cumprimento da pena, esta deverá ser

devidamente apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, pelo diretor do

estabelecimento prisional (Súmula nº. 533 do STJ).

III  – No tocante ao marco inicial  para progressão de regime a jurisprudência diverge,

podendo-se constatar as seguintes datas base, nos casos de:

a) FUGA:

É pacífico o entendimento pelos  Tribunais Superiores e pelo Tribunal de Justiça do

Paraná que  a  prática  de  falta  grave,  consubstanciada  em  fuga  do  estabelecimento

prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da

progressão de regime,  devendo ser  considerado como novo termo  a quo do  período

aquisitivo  a  data  da  recaptura  do  apenado,  por  se  tratar  de  infração  disciplinar  de

natureza permanente.

b) PRÁTICA DE INFRAÇÃO CONSIDERADA FALTA GRAVE:

b.1) STF – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não

constitutiva, devendo ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime

em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data base é a da prática do fato, e não da

decisão posterior que reconhece a falta.

b.2) STJ – Súmula 543: 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.

Esse entendimento é utilizado no caso de falta grave em decorrência do cometimento de

novo delito ou daquelas relacionadas no artigo 50 e 51 da LEP. Contudo, esta mesma

Corte  também  admite  que,  quando  sobrevier  o  trânsito  em  julgado  da  nova

condenação, o prazo seja novamente interrompido.
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b.3) TJPR – 3ª Câmara Criminal: 

i) Sentenciado que durante o cumprimento da pena em  regime fechado,  pratica novo

delito ou falta, terá a data base fixada na data do crime ou falta;

ii) Sentenciado que durante o cumprimento de pena em regime semiaberto pratica novo

delito ou falta grave,  terá sua data base fixada na data do crime ou falta (se estiver

preso) ou na  data da prisão pelo novo delito (se praticado fora do estabelecimento

penal)

c) SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO

c.1) Em conformidade com a jurisprudência do  STF e STJ, sobrevindo condenação no

curso da execução, a data base será a do trânsito em julgado da última condenação,

independentemente do momento do cometimento do crime.

c.2) Tribunal de Justiça do Paraná

c.2.1) TJPR – 3ª Câmara Criminal: 

i) Condenado que durante o cumprimento de pena em regime fechado, semiaberto ou

aberto que sofre nova condenação por delito praticado antes de iniciada a execução

da pena,  somente  terá  suas  penas unificadas,  sem alteração da data  base para  a

progressão.

ii)  Condenado que,  respondendo a processo em liberdade (regime aberto), sofre  nova

condenação por crime praticado durante a execução da pena: a data base para a

progressão será a data da regressão aplicada (semiaberto) ou da prisão (fechado).

c.2.2) TJPR – 4ª e 5ª Câmara Criminal: 

i)  Sobrevindo  nova  condenação  no  curso  da  execução,  o  novo  marco  inicial  para

progressão de regime será a data do trânsito em julgado para acusação. 

Destaca-se, ainda, que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná além das

situações acima descritas, entende que:

Para o apenado em regime aberto, que  comente novo crime, enquanto cumpre pena

em liberdade, terá o marco inicial para contagem do requisito objetivo para progressão de

regime fixada na data da prisão pelo novo delito;
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Para o condenado que cumpre pena em liberdade, sofre prisão em razão de regressão de

regime em virtude do descumprimento das condições, sem praticar novo delito, a data

base será a data da prisão em razão da regressão aplicada. 

IV – Em relação ao Livramento Condicional:

a) De acordo com a Súmula nº. 441 do STJ, a falta grave não interrompe o prazo para

obtenção do livramento condicional.

b)  De acordo com a 3ª Câmara Criminal,  o cometimento de novo delito,  não trata de

exceção à Súmula 441 do STJ, portanto, a data base para o livramento condicional será a

data do início do cumprimento da pena, que poderá coincidir  com a data da primeira

prisão.

c) Já na 4ª Câmara Criminal, há entendimento de que o cometimento de novo delito no

curso da execução penal, trata-se de exceção à Súmula 441 do STJ, portanto, a data

base para o livramento nesses casos deverá ser a do trânsito em julgado para acusação.
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ESTUDO 31

Progressão de regime e continuidade delitiva
Ano de publicação, 2017502

Trata-se de pesquisa acerca das regras de cálculo de pena para

progressão  de  regime  em  casos  de  continuidade  delitiva  entre  crimes  hediondos  e

comuns.

Conforme  relatado,  o  condenado  cumpre  pena  pela  prática  dos

seguintes crimes:

a) artigo 146, caput, à pena de 06 meses de detenção;

b) 157, §3º, in fine, c.c art. 14, II, CP à pena de 10 (dez) anos, 04 meses e 13 dias;

c) 157, §3º, in fine, c.c art. 14, II, CP à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 
10 (dez) meses;

d) 157, §2º CP à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias;

e) 157, §2º, à pena de 04 anos e 08 meses; 

f) 157, §2º, à pena de 06 anos e 02 meses. 

O próprio texto da pesquisa também já apontou que, regra geral, nos

casos em que há qualquer tipo de concurso de crimes entre um crime hediondo e um

crime comum, o entendimento jurisprudencial é no sentido da aplicação de um cálculo

discriminado,  a  incidir  a  fração  de  2/5  ou  3/5  para  a  pena  correspondente  ao  crime

hediondo e a de 1/6 para o aumento de pena ensejado pelos crimes comuns:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  AO  RECURSO  APROPRIADO.
DESCABIMENTO.  EXECUÇÃO  DA  PENA.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR  O  RÉU.  TOTAL DA PENA.  BASE DE
CÁLCULO  PARA  A  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS.  CRIME  HEDIONDO  E
CRIME  COMUM.  CÁLCULO  DIFERENCIADO  PARA FINS  DE  LIVRAMENTO

502 Estudo elaborado em 2017, originário da Pesquisa n. 169/2017, durante a gestão do CAOP Criminal
composta pela equipe do Procurador de Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça
Alexey Choi Caruncho, André Tiago Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana
Fülle.
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CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE
SE  CONSIDERADAS  AS  PENAS  PARA  O  CRIME  HEDIONDO  E  COMUM
ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Os Tribunais
Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o  admitem como
substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.  2. Esta Corte
possui  orientação  no  sentido  de  que  "na  execução  simultânea  de
condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o
concurso material,  formal  ou mesmo a continuidade delitiva,  é  legítima a
pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos
benefícios  penais,  não devendo ser aplicada qualquer  outra interpretação
que  possa  ser  desfavorável  ao  paciente" (HC  nº  134.868/RJ,  Rel.  Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe  4.5.12). 3. Habeas corpus concedido de ofício
para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para
o paciente.  (HC 272.405/RJ, Rel.  Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA,
julgado em 20/05/2014, DJe 23/05/2014 – destaque nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - CRIME HEDIONDO E
CRIME COMUM - CÁLCULO DIFERENCIADO - PROGRESSÃO DE REGIME -
REINCIDÊNCIA  NÃO  RECONHECIDA  NA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  -
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO PENAL - OFENSA
À COISA JULGADA - PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS - AGRAVO
PROVIDO EM PARTE.  "Na execução simultânea de condenação por delito
comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal
ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de
cálculo  diferenciado  para  fins  de  verificação  dos  benefícios  penais,  não
devendo  ser  aplicada  qualquer  outra  interpretação  que  possa  ser
desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,  DJe  4.5.12).  (HC  272.405/RJ,  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro,  5ª  T.,
j.20.05.2014,  DJe  23.05.2014).  A execução  penal  tem por  objetivo  efetivar  as
disposições da sentença criminal e dela não podendo se distanciar sob pena de
ofender o título executivo obtido por força da coisa julgada (artigo 1º, da Lei nº
7.210/1984). Não é possível ao Juízo da Execução reconhecer a reincidência que
não  consta  na  sentença  condenatória  para  indeferir  a  progressão  de  regime
prisional, porque o princípio da non reformatio in pejus, veda o agravamento da
situação do réu sem uma manifestação tempestiva e formal da acusação nesse
sentido. (TJPR - 3ª C.Criminal - RA - 1298604-2 - Telêmaco Borba -  Rel.: Rogério
Coelho - Unânime -  - J. 12.02.2015 – destaque nosso)

Contudo, no caso em análise há uma peculiaridade, consistente no

fato de que um dos crimes que compõe o quantum de aumento da continuidade delitiva

também é um crime hediondo. 

Foge,  portanto,  dos  exemplos  já  tratados  na  jurisprudência,  na

medida que esta trabalha com a situação de um único crime hediondo – cuja pena serve

de referência para o aumento resultante da continuidade delitiva –, cumulado com vários

crimes comuns, os quais, por sua vez, compõem o próprio aumento de pena aplicado.

De  início  ressaltamos  que  nas  pesquisas  realizadas  não

encontramos um caso que abordasse expressamente esta peculiaridade, de modo que, a
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seguir, indicaremos apenas caminhos possíveis para o caso.

O primeiro  deles  é o de  ignorar  o  cálculo  discriminado e aplicar,

sobre a pena total, a fração de progressão aplicada aos crimes hediondos. Embora tal

posicionamento contrarie boa parte dos julgados do TJPR, esta opção foi defendida num

dos mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça que cuidou do tema:

PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO.  NÃO  CABIMENTO.   EXECUÇÃO  PENAL.  CONDENAÇÃO  POR
CRIME  HEDIONDO  E  COMUM EM CONTINUIDADE   DELITIVA.  PLEITO  DE
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA  FINS  DE  BENEFÍCIOS
RELATIVAMENTE AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CRIME  CONTINUADO.
PRETENSÃO  DESCABIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CP.  REGRAMENTO
CONSOANTE  O  CRIME  MAIS  GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de
Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial  e  ordinário,  ou
de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da  ordem  ante  a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.  Nos termos do entendimento desta Corte, nos casos de condenações por
crime   hediondo   ou   equiparado   e   por  crime  comum,  sejam  elas
decorrentes   de  uma  mesma  execução  ou  de  execuções  diversas, exige-
se,  para  determinados  benefícios  penais,  tais  como  para progressão de
regime, o cumprimento diferenciado de 1/6 para o crime comum  e  de  2/5 ou
3/5 para o delito hediondo - conforme o apenado seja ou não reincidente.
3.    Tal   entendimento   não   tem   aplicabilidade   nas   hipóteses   de
condenação   por  crime  comum  (roubo  majorado)  e  hediondo  (latrocínio)
cometidos  em  continuidade delitiva, sendo descabida a pretensão de que
ao  acréscimo de 1/6 pela continuidade delitiva seja aplicada a fração  de
cumprimento de pena para fins de benefícios relativa aos crimes comuns e
não aos hediondos.
4. De acordo com a sistemática aplicada pelo legislador, o benefício trazido
pela  fictio  iuris  implica,  em  contrapartida,  na  submissão  ao  regramento
incidente  sobre  a  pena  mais  gravosa. O instituto da continuidade  delitiva,
a  par  de  conferir  uma  apenamento menos gravoso   do  que  o  resultante
da  soma  das  penas  dos  delitos praticados,  os  quais  são considerados
um só crime, de outro lado, impõe  que  os  cálculos resultantes da aplicação
dos  demais  crimes,  havidos  por  continuados,  sejam feitos  com base  no
delito mais grave, quando não sejam idênticos.
5.  Uma  vez  que  o aumento de 1/6 a 2/3 pela continuidade delitiva incide
sobre  o  delito  mais  grave,  qual seja, o delito hediondo (latrocínio),  o
mesmo  regramento  deve  ser  aplicado  no que diz respeito  ao  lapso
temporal  para  fins de benefícios penais, qual seja,  o  referente  ao  delito
mais grave (latrocínio), ou seja, ao crime hediondo.
6.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  284.683/MG,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

Outro caminho possível, seria extrair, do total de majoração da pena,

o quantum de majoração que resultou especificamente do crime hediondo nela contido, no

caso, o segundo crime de latrocínio.
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Feita esta individualização, seria possível fazer incidir, sobre a pena

“principal”  do  primeiro  latrocínio  e  sobre  esta  pena  “extraída”  do  segundo  crime  de

latrocínio, o percentual de progressão de crimes hediondos. Já para o restante de pena

poderia ser aplicado a fração de progressão dos crimes comuns.

Resta, então, perquirir sobre o modo de realizar esta operação.

Sobre o tema, destacamos que a jurisprudência e a doutrina indicam

um critério de aplicação do aumento resultante do crime continuado. Para Ney FAYET JR.:

Existe certo consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do critério por meio
do  qual  se  orientaria  a  estipulação  do  percentual  variável  de  aumento  em se
apresentando punição a título de delito continuado: deve-se levar em consideração
o critério objetivo, isto é, o maior ou o menor número de crimes.
Esse critério se cristalizou em uma formulação segundo a qual “para dois crimes, o
menor aumento: um sexto; para três crimes, um quinto; para quatro crimes, um
quarto; cinco crimes, um terço; seis crimes, a metade; sete ou mais, o máximo, ou
seja, dois terços [...]503.

Embora haja variações deste critério, ressalte-se que ele tem sido

atualmente acatado pelo TJPR:

 

RECURSO DE AGRAVO Nº 1606529-7, DE CASCAVEL - VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS  E  CORREGEDORIA DOS  PRESÍDIOS  RELATOR  :  DES.  GAMALIEL
SEME  SCAFF  RECORRENTE  :  MICHEL  ALEXANDRE  DA  CUNHA  SILVA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO - AUMENTO DE PENA ANTE O RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE  DELITIVA -  PATAMAR  DE  AUMENTO  EXACERBADO  -
MAUS  ANTECEDENTES  E  DA  REINCIDÊNCIA  DESCONSIDERADOS  -
INFLUÊNCIA DA QUANTIDADE DE DELITOS COMETIDOS -  PRECEDENTES
DO STJ -  ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/5  (UM QUINTO) -  PROGRESSÃO DE
REGIME -  LAPSO TEMPORAL DE 2/5  (DOIS QUINTOS),  SE PRIMÁRIO,  3/5
(TRÊS QUINTOS), SE REINCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DA LEI
Nº  8072/1990  -  DESNECESSIDADE  DE  QUE  A  REINCIDÊNCIA  SEJA
ESPECÍFICA  -  COMUTAÇÃO  DE  PENA  -  UNIFICAÇÃO  DE  PENAS
PROVISÓRIAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE - NÃO
RECONHECIMENTO  -  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  -  CONDENAÇÕES  NÃO
TRANSITADAS  EM  JULGADO  QUE  PODEM  SER  CONSIDERADAS  PARA A
ANÁLISE DO REQUISITO TEMPORAL DO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE
PENA. I - "(...) É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações.  Na  espécie,  observando  o  universo  de  28  (vinte  e  oito)  infrações
cometidas  pelo  réu,  por  lógica  da  operação  dosimétrica,  deve-se  considerar  o

503 FAYET JÚNIOR, Do crime continuado. 3. ed. rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2012. p. 221-222.
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aumento de 2/3. 4. Writ não conhecido. (STJ, HC 239.812/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em  11/03/2014,  DJe
24/03/2014),  não  se  revelando  juridicamente  razoável  considerar  os  maus
antecedentes,  tampouco  a  reincidência  para  fins  de  elevar  a  pena  quando
constatada a continuidade delitiva. II - É assente o entendimento jurisprudencial no
sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, autoriza a aplicação da
fração de 3/5 para aferição da progressão de regime do crime hediondo, haja vista
a ausência de ressalvas no art. 2º, §2º da Lei nº 8.072/1990.III - "A ausência de
trânsito em julgado não obsta  a execução provisória  da pena e tampouco sua
unificação para efeitos de cumprimento" (TJPR - 5ª C.Criminal - RA - 1514665-1 -
Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel. Des.MARCUS
VINICIUS  DE  LACERDA  COSTA  -  Unânime  -  J.19.05.2016).RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de Agravo nº 1.606.529-7Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná
(TJPR - 3ª C.Criminal - RA - 1606529-7 - Cascavel -  Rel.: Gamaliel Seme Scaff -
Unânime -  - J. 23.02.2017 – destaque nosso)

Adotado este critério no presente caso,  podemos definir  qual  é  a

contribuição de aumento que o crime hediondo – segundo latrocínio – realizou para o total

de aumento, se considerarmos que, fossem somente dois crimes, a fração de aumento a

incidir seria de somente 1/6.

No caso em tela, aplicando a fração de 1/6 sobre o montante de 10

anos, 04 meses e 13 dias, resultaria num aumento de 1 ano, 08 meses e 22 dias.

Portanto, a fração de progressão de 2/5 seria aplicada sobre (a) 10

anos, 04 meses e 13 dias, resultante do primeiro latrocínio; e (b) 1 ano, 08 meses e 22

dias, que é a contribuição do segundo latrocínio para o aumento geral de 05 anos, 02

meses e 06 dias.

De  outro  lado,  ao  período  restante  seria  aplicada  a  fração  de

progressão dos crimes comuns (1/6), mantendo-se o raciocínio do cálculo discriminado.

Por fim, salientamos que nas pesquisas efetuadas sobre problemas

enfrentados  pelos  Promotores  de  Justiça,  este  Centro  de  Apoio  tem como  escopo  a

indicação de caminhos possíveis a serem escolhidos. O Centro de Apoio assim o faz em

razão da usual divergência de entendimento, na doutrina e na jurisprudência sobre os

temas questionados, bem como em respeito à independência funcional dos consulentes.

Nesse aspecto, portanto, o Centro de Apoio fornece material  para

subsidiar  o  Promotor  de  Justiça  na  solução  do  problema,  não  podendo  o  CAOP,  no

entender da equipe que o compõe, indicar a tese a ser escolhida pelo consulente.

463



464464

Regressão

ESTUDO 32

Instauração de PAD em decorrência de falta grave
Ano de publicação, 2017504

1 RELATÓRIO

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em 22 de julho

de 2016 por este Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de

Execuções  Penais  em  decorrência  do  contato  telefônico  realizado  pelo  Promotor  de

Justiça  da  Comarca  de  Ibiporã,  com  atribuição  em  matéria  de  execução  penal,  Dr.

Leandro Antunes Meirelles Machado.

Na oportunidade, o Promotor de Justiça informou a este CAOP que o

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  estava  anulando,  em sede  de  agravo  em

execução, as decisões de Magistrados que tinham determinado a regressão de regime

em decorrência de falta grave que não tivesse sido apurada através de Procedimento

Administrativo Disciplinar (PAD), ainda que tivesse sido realizada audiência judicial  de

justificação.  Por este motivo, sua indagação relacionava-se à  autoridade competente

para instauração do respectivo PAD.

Assim,  delimitou-se  como  objeto  do  presente  procedimento  de

acompanhamento, a realização de estudo acerca: 

i) da necessidade  de  instauração  de  procedimento  administrativo  disciplinar

para as situações dos condenados que cumprem pena em regime aberto, em

regime semiaberto  harmonizado505 ou em relação aos presos recolhidos em

504 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
505 Regime criado pela jurisprudência ante a ausência de vagas no Sistema Penitenciário para custodiar os
condenados em regime semiaberto. Nos termos da Instrução Normativa - TJPR n. 9/2015, item 2.2.1, “b”, a
monitoração  eletrônica  para  presos  condenados  poderá  ser  utilizada  na  harmonização  do  regime
semiaberto, ou seja, na hipótese de inexistência de vaga nas unidades penitenciárias de regime semiaberto
do Sistema Penitenciário do Estado, a critério do juiz, estando a concessão do benefício condicionada à
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carceragens de Delegacias de Polícia, em virtude do cometimento de falta grave;

ii) bem como da  verificação da autoridade responsável  pela  sua instauração e

presidência, vez que, nos casos apontados, o condenado não encontra-se recolhido

em qualquer unidade penitenciária.

Como  providência  preliminar  foi  determinada  a  realização  de

pesquisa  jurisprudencial  no  âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  deste  Estado,  a  fim de  se

identificar os mais recentes julgados a respeito do caso, buscando identificar aqueles em

que  o  órgão  julgador  em  segundo  grau  enfrentou  a  matéria  e,  em  especial,  anulou

decisões de 1º  grau que determinaram a regressão de regime, sob o fundamento da

ausência do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Também foi determinada a realização de pesquisa em Tribunais de

Justiça de outros Estados, nos Tribunais Superiores, bem como em doutrina acerca do

tema e, ainda, a expedição de ofício ao Diretor-Geral do Departamento Penitenciário do

Paraná (DEPEN/PR),  solicitando-se que fosse informado se havia,  no âmbito  daquele

Departamento,  ato  normativo  que  regulamentasse  as  atividades  da  Central  de

avaliação de bom comportamento carcerário e ao exercício de trabalho externo/estudo. 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO.  (1)  SENTENÇA.  REGIME  INICIAL  SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA  DE  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  COMPATÍVEL.  PRISÃO  DOMICILIAR.
MONITORAMENTO  ELETRÔNICO.  ANUÊNCIA  DO  SENTENCIADO  NA  AUDIÊNCIA  ADMONITÓRIA.
PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (2) RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.1. Não se vislumbra constrangimento ilegal na concessão de prisão domiciliar ao condenado
a  cumprir  pena  em regime  semiaberto,  mediante  o  cumprimento  de  algumas  condições,  entre  elas  o
monitoramento eletrônico. 2. Recurso a que se nega provimento. (STJ - 6ª Turma - RHC 43571/AL - ROHC
2013/0411474-8 - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJ 24/06/2014) 

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.
PROGRESSÃO  DE  REGIME.  AUSÊNCIA  DE  VAGAS  EM  ESTABELECIMENTO  ADEQUADO.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCLUSÃO DO APENADO.
POSSIBILIDADE.  AUTUAÇÃO.  RETIFICAÇÃO.1.  Admite-se  a  submissão  do  apenado  ao  sistema  de
fiscalização por monitoramento eletrônico nos casos em que, em virtude da ausência de estabelecimento
adequado ao regime prisional intermediário, autoriza-se a sua transferência para o regime semiaberto, ou,
persistindo a falta de vagas, para o regime aberto, ou a colocação em prisão domiciliar. Precedentes. 2. In
casu, a decisão agravada restabeleceu decisão do Juízo da Execução para conceder prisão domiciliar ao
paciente enquanto não surgir vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena no semiaberto
sem, contudo, estabelecer a imposição de tornozeleira eletrônica. 3. Possível a correção da autuação do
habeas corpus,  para que o nome do acusado conste por extenso, quando constatado que o feito não
tramitou em segrego de  justiça nas  instâncias ordinárias,  em homenagem ao princípio  da publicidade,
expressamente insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental provido (STJ - AgRg
no  HC:  208511  MG  2011/0126454-5,  Relator:  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,  Data  de  Julgamento:
19/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015). 
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Monitoramento  Eletrônico,  bem como informação de quem seria  o Diretor  da  referida

Central.

Esse último questionamento ao DEPEN visava verificar, inclusive, a

natureza da Central de Monitoramento, de modo a aferir se poderia ela ser considerada

ou  não  uma  unidade  penal,  tendo  em  vista  que  grande  parte  dos  problemas  de

descumprimento  seriam  relativos  a  pessoas  cumprindo  pena  em  regime  semiaberto

harmonizado.

O Diretor do DEPEN/PR, em resposta, encaminhou cópia do Decreto

12.015,  de  1º  de  setembro  de  2014,  que  regulamenta  as  atividades  da  Central  de

Monitoramento Eletrônico do Estado do Paraná (fls. 07/10).

Na  sequência,  conforme  determinação  na  portaria  inaugural,  foi

juntada  cópia  da  decisão  do  REsp  1.378.557/RS  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e

juntados alguns arestos do TJPR sobre a matéria ora tratada (fls. 11/61).

Ainda,  a  fim de esclarecer  e solicitar  a indicação de qual  seria a

autoridade  competente  para  realizar  a  instauração  do  Procedimento  Administrativo

Disciplinar,  foram  realizadas  diversas  reuniões506 com  o  Grupo  de  Monitoramento  e

Fiscalização  do  Sistema  Carcerário  e  do  Sistema  de  Execução  de  Medidas

Socioeducativas  do  Paraná  (GMF/TJPR),  Corregedoria-Geral  da  Justiça  (CGJ/TJPR),

Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN/PR), Corregedoria-Geral da

Polícia  Civil  (CGPC/PR),  conforme  a  deliberação  n.  55/2016  (fls.  62/63)  e  memórias

juntadas às fls. 68/70, 79/80, 84/87.

Conforme encaminhamento em reunião com o GMF/TJPR, em 9 de

agosto  de  2016,  foi  enviado  por  este  Centro  de  Apoio  ao  Juiz  de  Direito  Augusto

Gluszczak Júnior (que compõe o GMF/TJPR), e-mail com diversos julgados do Tribunal

de Justiça do Paraná que decidiram sobre a  imprescindibilidade de PAD em caso de

regressão  no  regime  aberto  e  semiaberto  harmonizado,  bem  como  foi  encaminhado

arquivo contendo o REsp que deu origem à Súmula n. 533507 do STJ (fl. 64).

506 Reuniões  realizadas  em 08/08/2016  (fls.  62/63),  15/08/2016  (fls.  68/70),  29/08/2016  (fls.  79/80)  e
24/10/2016 (fls. 84/87).
507 Súmula 533-STJ: 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.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.
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Às fls.  71/73,  juntou-se cópia do comunicado por meio do qual  a

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (CGJ/TJPR)

cientificou  a  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  deste  Estado  (CGPC/PR),  sobre  as

alterações provocadas pela referida Súmula n. 533/STJ, especificamente no que toca ao

reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, bem como foi

solicitado a esse órgão corregedor a intervenção junto aos Delegados do Estado, a fim de

encontrar uma solução para que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para a

apuração de faltas fosse realizado também nas Delegacias de Polícia ou, ainda, de outra

forma.

Importa  registrar  que,  além  do  Promotor  de  Justiça  de  Ibiporã,

contataram  este  CAOP  diversos  outros  Membros  do  Ministério  Público,  a  fim  de

igualmente questionar a autoridade responsável pela instauração de PAD nos casos já

apontados, ou seja, cometimento de falta grave por pessoa que cumpre regime aberto,

semiaberto  harmonizado,  com ou  sem tornozeleira,  e  por  aqueles  que  se  encontram

recolhidos em carceragens de Delegacias de Polícia do Estado.

Às  fls.  74/76,  117,  126/130,  procedeu-se  a  juntada  de  consultas

efetuadas  pelos  Promotores  de  Justiça,  os  quais  demonstraram  ainda  enorme

preocupação quanto à impunidade, pela falta de apuração de falta grave, em razão da

ausência de indicação da autoridade competente para instauração do PAD.

Às  fls.  81/83  acostou-se  aos  autos  cópia  do  Ofício  Conjunto  n.

1244034/2016-CGJ, datado de 30 de agosto de 2016, subscrito pela Corregedoria-Geral

da  Justiça  (CGJ/TJPR),  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  (CGMP/PR)  e  este

Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais,

por meio do qual foi solicitado ao DEPEN/PR a indicação da autoridade administrativa

responsável  para  instaurar  o  PAD  para  apurar  o  cometimento  de  falta  por  presos

(provisórios e condenados) recolhidos em carceragens de Delegacias de Polícia,  bem

como dos condenados  que cumprem pena  em regime semiaberto  harmonizado  (com

monitoramento ou não) e em regime aberto.

Conforme memória juntada às fls. 84/87, em reunião realizada na

sala da Corregedoria-Geral da Justiça, em 24 de outubro de 2016, com a participação de

representantes da Corregedoria-Geral da Justiça TJPR, do Centro de Apoio Operacional
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das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais,  do  DEPEN/PR,  da

Corregedoria-Geral da Polícia Civil e da 5ª Câmara Criminal do TJPR,  ficou acordado

entre o Diretor-Geral do DEPEN/PR e a Corregedoria-Geral da Polícia Civil que uma

nova reunião seria realizada para verificar com a respectiva pasta (SESP) a forma de

regulamentar a realização do PAD, tendo como sugestão inicial, que fosse realizado

através  de  videoconferência.  Deliberou-se,  ainda,  que  uma  vez  regulamentada  a

questão, seria realizada uma comunicação  à Corregedoria-Geral  da Justiça acerca do

estabelecido.

No ofício n. 009/2017 deste Centro de Apoio, de 17 de janeiro de

2017, foram solicitadas informações à Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ/TJPR) acerca

de  eventual  comunicação  oficial  por  parte  do  Departamento  Penitenciário  do  Paraná

(DEPEN/PR)  e  da  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  (CGPC/PR)  em  relação  à

regulamentação  do  procedimento  a  ser  adotado  para  apurar  as  faltas  disciplinares

cometidas por presos custodiados em Delegacias de Polícia e por aqueles submetidos ao

monitoramento eletrônico.

Como resposta, foi  encaminhada uma cópia do despacho do Juiz

Auxiliar  daquela  CGJ/TJPR  no  SEI  nº  0041392-82.2016.8.16.6000  (fl.  105),  em  que

informava que foram solicitadas informações ao Departamento Penitenciário do Paraná

(DEPEN/PR) e à Corregedoria-Geral da Polícia Civil  do Estado do Paraná (CGPC/PR)

sobre as possíveis providências adotadas por aqueles órgãos, a fim de encontrar solução

para  apuração  de  faltas  disciplinares  em  questão,  nos  termos  do  que  havia  sido

deliberado na reunião realizada em 19 de outubro de 2016. Noticiou-se, ainda, que a

Polícia  Civil,  após  receber  a  referida  solicitação  (Protocolada  sob  n.  112952/2016-

SISDOC), comunicou ter sido ela encaminhado ao Gabinete do Delegado-Geral da Polícia

Civil  para  análise  das  conclusões  e  remessa  à  Secretaria  de  Estado  da  Segurança

Pública e Administração Penitenciária para agendamento da reunião sugerida508.

Em complemento,  a  Corregedoria-Geral  da Justiça determinou no

despacho inserido no SEI nº 0041392-82.2016.8.16.6000 que se aguardassem 30 dias

para eventual solicitação de informações.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil, por sua vez, comunicou a este

508 Em reunião ocorrida em data de 24/10/2016, ficou acordado entre a Corregedoria-Geral da Polícia Civil
e o DEPEN/PR que se reuniriam com a SESP para verificar a forma de regulamentar a realização do PAD.
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Centro  de  Apoio,  através  do  ofício  n.  16/2017  (fl.  114),  que  não  havia  recebido

comunicação  oficial  por  parte  da  Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública  e

Administração Penitenciária (SESP) acerca da regulamentação do procedimento a ser

adotado para apurar as referidas. Ademais, no tocante ao deliberado no dia 24 de outubro

de  2016  (especificamente  acerca  daquela  reunião  a  ser  agenda  entre  Polícia  Civil,

DEPEN/PR e SESP), foi informado que seu agendamento ainda seria informado. 

Outrossim, foi encaminhada a este CAOP, pela Corregedoria-Geral

da Justiça, cópia do  ofício n. 183/2017/DC, subscrito pelo Corregedor-Geral da Polícia

Civil e encaminhado àquela CGJ, por meio do qual considerava que seria atribuição do

DEPEN  a  apuração  da  falta  disciplinar  de  presos  condenados,  e  que  a  solução

apresentada  na  reunião  (24/10/2016)  –  consistente  na  utilização  do  recurso  da

videoconferência –, dependeria da estruturação das unidades policiais e prisionais, o que

estaria  sendo tratado pela  SESP no Protocolo Integrado n.  14.418.256-1;  ademais,

informava-se que, na Polícia Civil, já estava em curso o processo para compra de

equipamentos de videoconferência, que em tese poderiam ser utilizados também para

esta finalidade.

Por  fim,  especificamente  em  relação  à  perspectiva  doutrinária  e

jurisprudencial, providenciou-se a juntada de estudo elaborado por este Centro de Apoio

Operacional, o qual inclusive tinha sido solicitado pelo 2º Grupo de Atuação Especializada

da Procuradoria  de Justiça Criminal  do Ministério  Público do Paraná sobre o Regime

Semiaberto Harmonizado e as implicações do descumprimento durante a utilização do

Monitoramento Eletrônico509

2 FUNDAMENTAÇÃO

Nos moldes dos arts. 47 e 48 da Lei de Execução Penal, o poder

disciplinar na execução da pena privativa de liberdade, bem como na execução das penas

restritivas  de  direitos,  será  exercido  pela  autoridade  administrativa  conforme  as

disposições regulamentares.

509 Disponível  em  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1661.
Acesso em 29/06/2017.
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Ademais, há a previsão de que as faltas disciplinares, no âmbito da

execução penal, classificam-se em leves, médias e graves, sendo que a legislação local

especificará as faltas leves e médias e suas respectivas sanções, enquanto que a lei

federal especificará as faltas consideradas graves e suas respectivas consequências.

Conforme  preconizado  pelo  art.  50  da  Lei  de  Execução  Penal,

comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de
outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII  -  tiver  em sua  posse,  utilizar  ou  fornecer  aparelho  telefônico,  de  rádio  ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

No tocante à pena restritiva de direitos, o art. 51 da LEP prescreve

que comete falta grave o condenado que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;
II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;
III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Nesse  diapasão,  ao  abordar  o  tema  das  faltas,  Alexis  Couto  de

BRITO leciona  que,  quando  se  tratar  de  infração  média  e  leve,  assim  consideradas

aquelas  previstas  nos  regulamentos,  sua  apuração  e  punição  resolve-se  no  âmbito

estritamente  administrativo,  anotadas no prontuário  do  infrator  e  sem a obrigação de

comunicação ao juiz da execução, exceto nos casos em que forem solicitadas510.

Por outro lado, no tocante à  falta grave,  este mesmo autor aduz

que, além da apuração e aplicação das sanções administrativas, a autoridade responsável

pela administração do estabelecimento deverá comunicar ao juiz da execução, haja vista

que o reconhecimento da falta grave pode acarretar a regressão de regime (art.  118),

510 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 3ª ed. rev. E atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2013. P. 164
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perda de benefícios como a saída temporária (art. 125) e a perda dos dias remidos (art.

127), ou a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181), eis

que referidas sanções ultrapassam a esfera administrativa da disciplina.

Dessa  forma,  comunicado  ao  juízo  competente  acerca  do

cometimento de falta grave e em obediência ao disposto no art. 118, § 2º da LEP511, antes

de decidir  sobre a aplicação ou não de uma dessas sanções no âmbito do processo

executório, o magistrado deverá oportunizar ao suposto infrator, que se justifique perante

o respectivo juízo para que, somente após, seja proferida decisão.

Isso  exposto,  para  compreensão  global  do  tema  objeto  deste

procedimento  –  verificação  da  necessidade  ou  não  de  Procedimento  Administrativo

Disciplinar (PAD) para apuração de falta grave –, é de todo oportuno que seja realizada

uma breve  digressão  sobre  como o  assunto  vem sendo  tratado  perante  os  egrégios

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná.

É  que,  até  meados  de  2015,  a  jurisprudência  dos  Tribunais

Superiores e dos Tribunais Estaduais, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado

do Paraná, divergia em relação quanto à prescindibilidade ou não de instauração prévia

de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento de falta grave.

Nesse  contexto,  de  um  lado,  havia  decisões  que  se  filiavam  ao

entendimento de que a Lei de Execução Penal somente exigia, para o reconhecimento da

prática de falta grave, a oitiva judicial prévia do apenado, não reclamando a instauração

de Procedimento Administrativo Disciplinar,  sendo, portanto, prescindível  a instauração

deste  procedimento  nos  casos  em  que  tivesse  sido  realizada  uma  audiência  de

justificação com a presença do Defensor (v.g. TJPR, Agr. Execução n. 1118163-0, julgado

em  17/11/2013);  de  outro  lado,  havia  decisões  dos  tribunais  pátrios  concluindo  pela

imprescindibilidade de apuração no âmbito administrativo, não sendo suficiente apenas

aquela audiência de justificação (v.g TJPR, Agr.  Execução n. 1.219.228-2, julgado em

511 Art.  118.  A  execução  da  pena  privativa  de  liberdade  ficará  sujeita  à  forma  regressiva,  com  a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como
crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da
pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime
aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar,
podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá
ser ouvido previamente o condenado.
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25/09/2014).

Salienta-se que, para os que se posicionavam de acordo com esse

último  entendimento,  a  instauração  de  Procedimento  Administrativo  Disciplinar  seria

imprescindível para o reconhecimento da falta disciplinar e para a própria cominação da

sanção disciplinar aplicável, incumbindo à  autoridade administrativa do estabelecimento

prisional a instauração do referido procedimento, nos termos do art. 59 da Lei n. 7.210/84

(LEP), com o fito de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

Nesta linha, em que pese ser de competência do Juiz de Direito a

aplicação de algumas das medidas sancionatórias quando apurada a existência de falta

grave  cometida  pelo  apenado  no  curso  da  execução  (e  também no  caso  de  presos

provisórios),  de acordo com esse entendimento, estas sanções somente poderiam ser

aplicadas após o reconhecimento da falta grave através da regular instauração do PAD

pelo  Diretor  do  estabelecimento  prisional,  por  ser  quem detém o  exercício  do  poder

disciplinar.

Em  conformidade  com  essa  vertente,  os  procedimentos  não  se

confundem, vez que, enquanto o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) se destina

à apuração da ocorrência  ou  não da própria  falta  grave,  assegurando ao apenado o

contraditório e ampla defesa, bem como à aplicação das diversas sanções disciplinares

pela autoridade administrativa, a oitiva do apenado em juízo  teria como único objetivo a

aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exigindo-se, para tanto, que já

tivesse sido reconhecida a falta grave pelo diretor do presídio. 

Destarte, em 15 de junho de 2015, foi publicada a Súmula n. 533,

julgada  pela  3ª  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  dispondo  que:  “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”.

Nesse  contexto,  um  dos  precedentes  que  deu  ensejo  à  referida

Súmula, foi o Recurso Especial n. 1.378.557 – RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio

Bellizze:
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RECURSO  ESPECIAL REPRESENTATIVO  DA CONTROVÉRSIA.  EXECUÇÃO
PENAL. 1. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD).
DETERMINAÇÃO  EXPRESSA DO  ART.  59  DA LEI  DE  EXECUÇÃO  PENAL.
PODER DISCIPLINAR. ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO (LEP, ARTS.
47  E  48).  DIREITO  DE  DEFESA  A  SER  EXERCIDO  POR  ADVOGADO
CONSTITUÍDO  OU  DEFENSOR  PÚBLICO  NOMEADO.  OBSERVÂNCIA  DA
GARANTIA  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL,  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO. 2. RECURSO NÃO PROVIDO.1. 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.2. Recurso especial não provido.
(STJ,  REsp  n.  1378557/RS,  Relator  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  julgado  em
23/10/2013).

Frise-se que, nos termos do explanado no voto do Relator, a Quinta

Turma do STJ vinha sustentando a prescindibilidade da instauração do Procedimento

Administrativo  Disciplinar  (PAD),  quando  realizada  a  oitiva  do  apenado  em  juízo,  na

presença do defensor e do membro do Ministério Público.

O Relator  ainda  expôs,  na  ocasião,  a  existência  de  julgados  em

ambos  os  sentidos  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  seja,  tanto  pela

imprescindibilidade  do  PAD,  com a  obrigatoriedade  de  defesa  técnica  por  advogado,

quanto pela sua desnecessidade, na hipótese em que o apenado fosse ouvido em juízo.

De toda forma, entendeu o Relator desse precedente que a matéria

discutida dizia respeito eminentemente à interpretação da legislação infraconstitucional,

sendo,  portanto,  nos  termos  da  Constituição  Federal  de  1988,  da  competência  do

Superior Tribunal de Justiça dar a interpretação definitiva acerca de questão controvertida.

No tocante à necessidade ou não de prévia instauração do PAD, nos

casos em que houvesse a oitiva do apenado, prevista no art. 118, inciso I e §2º, da LEP, o

Ministro referido então afirmou que:

“Nota-se que os procedimentos não se confundem. Ora, se de um lado, o PAD
visa apurar a ocorrência da própria falta grave, com observância do contraditório e
da ampla defesa, bem como a aplicação de diversas sanções disciplinares pela
autoridade administrativa; de outro, a oitiva do apenado tem como único objetivo a
aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exigindo-se, por óbvio,
que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do presídio. 

(...) 

Assim,  embora o juiz da Vara de Execuções Criminais  possa exercer,  quando
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provocado,  o  controle  de  legalidade  dos  atos  administrativos  realizados  pelo
diretor  do  estabelecimento  prisional,  bem  como  possua  competência  para
determinadas questões no âmbito da execução penal, não lhe é permitido adentrar
em matéria de atribuição exclusiva da autoridade administrativa, no que concerne
à instauração do procedimento para fins de apuração do cometimento de falta
disciplinar pelo preso, sob pena de afronta ao princípio da legalidade”. 

Em consulta à jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados

de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo após a edição da súmula em

comento, constatou-se que esses Tribunais Estaduais passaram a exarar decisões no

sentido da multicitada Súmula n. 533/STJ, qual seja, de que seria nula a decisão que

homologa  a  falta  grave  e  determina  a  regressão  de  regime  prisional  sem  a

instauração de procedimento administrativo disciplinar, à exceção do cometimento

de novo delito quando houvesse condenação definitiva.512

Não por outro motivo, e em consonância com o posicionamento que

se consolidou no Superior Tribunal de Justiça, é que o Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná passou, também, a anular decisões de 1º grau que homologaram a falta grave e

aplicaram as respectivas consequências, sem a prévia instauração de procedimento no

âmbito administrativo.

Neste  cenário,  sendo  necessário  que  a  autoridade  administrativa

instaure o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar eventual ocorrência

de  falta  disciplinar,  ganha  importância  as  consultas  formuladas  pelos  Promotores  de

Justiça  a  este  Centro  de  Apoio,  no  sentido  de  questionar  quem  seria  a  autoridade

administrativa competente para apurar as faltas cometidas:

i) por presos custodiados em carceragens de Delegacias de Polícia

no Estado do Paraná (condenados e provisórios);

ii)  pelos condenados que cumprem pena em regime semiaberto de

forma harmonizada (com tornozeleira ou não), fora de estabelecimento prisional e

iii) pelos condenados que cumprem pena em regime aberto.

De toda forma, pode ser identificado que mesmo após a edição da

512 Observe-se,  por  oportuno,  que  a  súmula  em análise  não  prevê  nenhuma exceção,  sendo  que  a
excepcionalidade apontada – em casos do cometimento de novo delito – foi constatada a partir de alguns
julgados, a seguir indicados a título de exemplo: TJPR-AE n. 1.420.558-6; TJPR-AE n. 1.618.108-9; TJRS-
AE n. 70072184195; TJRS-AE n. 70073344111; TJSP-AE n. 9000549-07.2016.8.26.0482.
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súmula do Superior Tribunal  de Justiça e das decisões de Tribunais Estaduais com o

mesmo entendimento,  o  tema seguiu  em discussão,  sendo oportuno registrar  que no

âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em 07/04/2017 no curso do julgamento

do  Recurso  Extraordinário  n. 972598/RS513,  o  Plenário  Virtual  do  Tribunal,  por

unanimidade, reputou constitucional a questão e, ainda, por unanimidade reconheceu a

existência de repercussão geral  da questão  constitucional suscitada. No mérito, o STF

não reafirmou a jurisprudência dominante recente sobre a matéria, que será submetida a

posterior julgamento no Plenário Físico.

Em seu voto pelo reconhecimento da repercussão geral,  o Ministro

Relator  Luis  Roberto  Barroso  concluiu  que  a  matéria  apresenta  repercussão  geral,

especialmente do ponto de vista jurídico e social. Afinal, a linha decisória estabelecida

pelo  acórdão  recorrido  traria  como  consequência  a  anulação  de  mais  de  seis  mil  e

setecentos processos judiciais de reconhecimento de falta grave, isso somente no Estado

do Rio Grande do Sul, conforme dados do Ministério Público daquele Estado. Segundo o

órgão ministerial recorrente, por isto, tais anulações ensejariam profunda instabilidade na

execução  da  pena  e  descrédito  das  instituições,  visto  que  ficarão  sem  efeito  as

regressões  de  regime  determinadas,  as  alterações  de  data-base  operadas  e  as

declarações de perda de dias remidos, em situação de impunidade de faltas disciplinares

sem precedentes.

O Relator ainda destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal é firme no sentido de que a oitiva do condenado 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 a eventual

ausência ou a insuficiência de defesa técnica no PAD. 

Portanto, no que se refere ao posicionamento do Supremo Tribunal

Federal em relação ao tema ora tratado, verifica-se que, embora não se olvide acerca da

possibilidade de alteração de posicionamento quando do julgamento pelo Plenário Físico

do tema 941514, o entendimento que prevalece atualmente naquela Corte, é no sentido da

513 Recurso Extraordinário em que se discute, com fundamento nos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 93, inc.
IX,  da Constituição da República,  se a oitiva do condenado em audiência de justificação pelo juízo da
execução penal, presentes o Ministério Público e o Defensor, supre a necessidade de prévio procedimento
administrativo disciplinar (PAD) ou sua eventual ausência ou deficiência – de defesa técnica ou do PAD.

514 Tema 941: Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir

475



476476

desnecessidade do PAD quando for realizada a oitiva do condenado em audiência

de justificação. 

Considerando  estar  ainda  pendente  de  julgamento  este  tema  no

âmbito do Supremo Tribunal Federal, com o cenário criado em decorrência da exigência,

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de prévia instauração de Procedimento

Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de falta, conforme já mencionado, este

Centro  de  Apoio  instaurou  o  presente  procedimento  e  provocou  órgãos  estaduais  no

âmbito da justiça criminal, a fim de perquirir a autoridade administrativa competente para

instauração de PAD para apurar  o  cometimento de falta  grave por  preso  que não se

encontre  recolhido  em unidade penitenciária  –  como é  o  caso dos sentenciados  que

cumprem  pena  em  regime  aberto,  regime  semiaberto  harmonizado (com  uso  de

tornozeleiras ou não) e presos recolhidos em carceragens de Delegacias de Polícia, pois

esses  presos  e  sentenciados  não  estão  recolhidos  em  unidade  prisional  conforme

previsão legal515.

Consoante  já  mencionado,  este  CAOP  participou  de  diversas

reuniões516 em que o tema foi debatido, sendo que na reunião já referida (24.10.2016), a

deliberação acordada foi no sentido da realização de nova reunião de trabalho entre  o

Diretor-Geral do DEPEN/PR e a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Uma reunião que, até

onde consta, ainda não teria ensejado a realização de  providências que pudessem se

mostrar aptas a solucionar a situação apresentada, seja normatizando a matéria,  seja

implementando efetivamente o sistema de videoconferência.

Como já mencionado, diversos foram os Promotores de Justiça que

provocaram  esta  unidade517.  E,  até  onde  se  conseguiu  apurar,  as  preocupações  do

Ministério Público seriam, principalmente, de duas ordens, a saber: 

sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo
da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor.
515 CP  -  Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1º –
Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c)
regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
LEP -  Art.  74.  O Departamento Penitenciário local,  ou órgão similar,  tem por finalidade supervisionar e
coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer. 
516 Reuniões  realizadas  em 08/08/2016  (fls.  62/63),  15/08/2016  (fls.  68/70),  29/08/2016  (fls.  79/80)  e
24/10/2016 (fls. 84/87).
517 Fls. 75, 76, 117, 167/130. 
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i)  com  respeito  à  anulação  de  inúmeras  decisões  judiciais  já

proferidas e que determinaram a regressão de regime em razão de cometimento de falta

grave, com a oitiva do infrator em juízo em audiência de justificação, porém sem prévia

instauração de PAD (consoante inclusive destacado no voto Min. Luis Roberto Barroso no

reconhecimento da repercussão geral da matéria no âmbito do RE 972598-RS – Tema

941 do Supremo Tribunal Federal); e

ii) com respeito à  ausência apuração  de faltas graves cometidas,

seja em consequência das anulações de decisões seja em decorrência do cometimento

de novas faltas, em razão da inércia – apesar da insistência deste CAOP e da CGJ/TJPR

– de apontamento pelo DEPEN/PR e pela SESP da autoridade administrativa responsável

pela  instauração  de  PAD,  nos  casos  destacados,  além  da  própria  ausência  de

normatização da matéria.

Neste último caso, oportuno salientar que há previsão na legislação

que  o  Diretor  do  estabelecimento  prisional  seria  a  autoridade  responsável  pela

instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar. Entretanto, é forçoso reconhecer

que as pessoas que se encontram nas situações sob análise não estariam recolhidas em

unidades  prisionais  do  sistema.  Se  encontram,  na  realidade,  nas  carceragens  de

Delegacias de Polícia – que, a propósito, sequer deveriam custodiar presos518, enquanto

que  aos  estabelecimentos  penais  (que  são  supervisionados  e  coordenados  pelo

Departamento  Penitenciário,  considerado  órgão  da  execução  penal),  destinam-se  à

custódia de presos condenados, submetidos à medida de segurança, preso provisório e

ao  egresso519 -  em cumprimento  de  pena  em regime  semiaberto  harmonizado  e  em

regime aberto.

O  que  se  identifica  é  que  a  inércia  dos  órgãos  administrativos

responsáveis pela execução penal tem acarretado, assim, a não apuração e, portanto,

impunidade  daqueles  condenados  que  cumprem pena  em regime  aberto,  em regime

semiaberto  harmonizado e  dos  presos  recolhidos  em  carceragens  de  Delegacias  de

Polícia que cometem falta grave, vez que o infrator não está recolhido, tecnicamente, em

unidade penitenciária.

De todo modo, apesar dos esforços deste Centro de Apoio para que

518 Art. 144, CF/88.
519Art. 74 e art. 82, LEP
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houvesse um apontamento da autoridade administrativa responsável pela instauração de

PAD e para apuração de falta grave pelas pessoas apontadas, não teriam as tratativas

resultado frutíferas.

3 CONCLUSÃO

Diante  de  todo  o  exposto,  pode-se  mesmo  concluir  pelo

esgotamento  das  providências  cabíveis  em  relação  ao  objeto  deste  Procedimento

Administrativo. E isto ao menos no que diz respeito ao âmbito de atribuição deste Centro

de Apoio, órgão auxiliar e impedido de exercer qualquer atividade de órgão de execução,

conforme estabelecido na Lei 8.625/93, na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado

do Paraná (LC Estadual 85/99), no Ato nº. 04/2003-PGJ, Resolução nº. 0729/2008-PGJ e

Ato Normativo 27/2002-PGJ.
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Remição

ESTUDO 33

A remição por leitura no Paraná: análise à luz da
Lei Estadual nº 17.329/2012

Ano de publicação, 2012520

1 DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA

No ordenamento jurídico-penal brasileiro, à pena criminal se atribuiu

tanto a função retributiva (teorias absolutas ou retributivas da pena) quanto a preventiva

(teorias relativas ou preventivas da pena),  consignadas no artigo 59 do Código Penal

pátrio,  que diz que, na aplicação da pena, o juiz a fixará conforme seja necessário e

suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do  crime  (atendendo  à  culpabilidade,  aos

antecedentes,  à  conduta  social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima). Dessa

forma, observa-se que no Código Penal houve a junção de ambas as teorias, resultando

na teoria mista ou unificadora da pena.

Nesse prisma, Nucci (2011, p. 59) conceitua a pena como “sanção

imposta pelo Estado, valendo-se do devido processo legal, ao autor da infração penal,

como retribuição ao delito perpetrado e prevenção a novos crimes”.

De maneira semelhante leciona Santos (2008, p. 470), para quem:

a pena representaria (a)  retribuição  do injusto realizado, mediante  compensação
ou expiação da culpabilidade, (b) prevenção especial  positiva  mediante  correção
do autor  pela ação pedagógica da execução penal, além de prevenção especial
negativa  como segurança  social  pela  neutralização  do autor,  e,  finalmente,  c)
prevenção geral  negativa  através da  intimidação  de criminosos potenciais  pela
ameaça penal e prevenção geral positiva como manutenção/reforço da confiança
na ordem jurídica etc.

Ainda, conforme leciona Marcão (2009, p. 2), a Lei nº 7.210/84 (Lei

520 Estudo elaborado em 2012 durante a gestão do CAOP Criminal cuja matéria de Execução Penal era
coordenada pela Promotora de Justiça Maria Esperia Costa Moura.
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de Execução Penal – LEP) também adotou a teoria mista ou eclética da pena, em que a

natureza  retributiva  da  pena  não  busca  apenas  a  prevenção,  mas  também  a

humanização. Assim, constituem objetivos da execução penal tanto a punição  como  a

humanização do condenado.

Destarte, conferindo-se enfoque neste trabalho às teorias relativas

ou  preventivas  da  pena,  pode-se  afirmar  que  a  prevenção  desdobra-se  em  geral  e

especial. A geral se concentra na sociedade como um todo, ao passo que a prevenção

especial  foca-se na pessoa do condenado.  Quanto a esta última,  sua função “é a de

estimular o condenado a comportar-se de acordo com os valores eleitos pelo sistema,

respeitando os bens jurídicos tutelados pela norma, ou seja, evitando que o mesmo volte

a delinquir” (MASSUD, 2009, p. 122).

Tanto  o  caráter  preventivo-geral  como  o  preventivo-especial

subdividem-se em positivo e negativo. Para a função de prevenção especial  da pena,

destaque-se, a sanção se faz necessária para neutralizar e incapacitar o delinquente, em

seu aspecto negativo, e, ao mesmo tempo, para ressocializá-lo e reeducá-lo, no que toca

ao aspecto positivo. Em suma, a prevenção especial  tem como substrato três pontos:

intimidação, correção e inocuização (BITENCOURT, 2011, p. 139).

Para a função de prevenção especial da pena, deste modo, não se

busca a intimidação do grupo social, tampouco a retribuição do  mal  realizado,  mas  tão

somente o indivíduo que delinquiu, para que não volte a fazê-lo e com o fito de readequá-

lo à vida em sociedade, com um comportamento conforme a lei.

Com efeito, a ressocialização do condenado pelo sistema de justiça

criminal está longe de ser mero debate ideológico. Figura, pelo contrário, como uma das

precípuas  funções  da  pena  (prevenção  especial  positiva,  como  dito  alhures),  com

reconhecimento positivado no ordenamento jurídico brasileiro.

Nessa linha, dispõe a LEP, logo em seu artigo 1º, que a execução

penal  tem  por  objetivo  efetivar  as  disposições  de  sentença  ou  decisão  criminal  e

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

Não obstante, o mesmo diploma legal, ao tratar da assistência ao preso e ao internado, no

artigo 10,  caput,  explicita que esta “é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e

orientar o retorno à convivência em sociedade”.
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Tais  dispositivos  encontram-se  em  completa  consonância  com  a

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 A

(III)  da  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  em  10  de  dezembro  de  1948,  que  a

humanidade como norteadora do cumprimento de pena, ao assegurar que “ninguém será

submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.

Igualmente, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto

de  San  José  da  Costa  Rica),  promulgada  pelo  Brasil  pelo  Decreto  nº  678/1992,

expressamente prevê, em seu artigo 5º, item 6: “as penas privativas da liberdade devem

ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados”.

Sem embargo, a Organização das Nações Unidas – ONU, ao instituir

as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, estabeleceu, na regra nº 65, quanto

ao tratamento a ser oferecido aos presos, que:

o tratamento dos condenados a uma punição  ou  medida privativa de liberdade
deve  ter  por  objetivo,  enquanto  a  duração  da  pena  o  permitir,  inspirar-lhes  a
vontade de viver conforme a lei, manter-se com o produto do seu trabalho e criar
neles a aptidão para fazê-lo. Tal tratamento estará direcionado a fomentar-lhes o
respeito por si mesmos e a desenvolver seu senso de responsabilidade.

Em  que  pese  não  se  possa  olvidar  o  caráter  expiador  da  pena

criminal aplicada ao celerado, o objetivo ressocializador nunca pode fugir do norte das

ações na esfera da execução penal. É imperioso, deste modo, que medidas concretas e

efetivas sejam implementadas para mudar o cenário existente. A esse respeito, Bitencourt

(2011, p. 159) pondera que:

a ressocialização do delinquente implica um processo comunicacional e interativo
entre indivíduo e sociedade. Não se pode ressocializar o delinquente sem colocar
em dúvida, ao mesmo tempo, o conjunto social  normativo ao qual se pretende
integrá-lo. Caso contrário, estaríamos admitindo (equivocadamente) que a ordem
social é perfeita, o que, no mínimo, é discutível.

De  fato,  não  se  pode  querer  resolver  situações  complexas  com

medidas simples. O que não se pode fazer, entretanto, é tentar impor ao condenado uma

consciência, uma forma de pensar e de agir, tirando-lhe a liberdade de escolha. A menos
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que  se  esteja  em  um  Estado  totalitário,  deve-se  oferecer  a  ele  os  meios  para  sua

paulatina readaptação à sociedade, mas não se pode forçá-lo a ter que se adaptar a

novas concepções, novas ideias e nova forma de agir. Portanto, como ensina Mirabete

(2007, p. 25):

o Estado democrático não pode impor ao condenado os valores predominantes na
sociedade, mas apenas propô-lo ao recluso, e este terá o direito de refutá-los, se
entender  o  caso,  de  não  conformar-se  ou  de  recusar  adaptar-se  às  regras
fundamentais coletivas. Assim, embora o pensamento dominante se funde sobre a
ressocialização, é preciso nunca esquecer que o direito, o processo e a execução
penal constituem apenas um meio para a reintegração social, indispensável, mas
nem por isso o de maior alcance, porque a melhor defesa da sociedade se obtém
pela política social do Estado e pela ajuda pessoal.

Os efeitos  da  prisão  são  invariavelmente  deletérios,  ainda  que  o

apenado não venha a reincidir, e independentemente de sua condição financeira, faixa

etária, origem, classe social etc. Pode-se afirmar, com Bitencourt (2011, p. 167), que:

o isolamento  da  pessoa, excluindo-a da  vida  social  normal  – mesmo que seja
internada em uma ‘jaula de ouro’ –, é um dos efeitos mais graves da pena privativa
de liberdade, sendo em muitos  casos  irreversível. É impossível pretender que a
pena privativa de liberdade ressocialize por meio da exclusão e do isolamento.

Assim, dado que é inevitável que o indivíduo recluso sofra alterações

do meio em que se encontra521, o trabalho na área da execução penal deve proporcionar

um ambiente adequado para a ressocialização, haja vista que, como observaram Negrini,

Auler e Lombardi (2009, p. 74-75):

a sociedade comporta-se como um médico que determinasse a internação de um
paciente e lhe prescrevesse medicamentos, mas que, depois da internação, nunca
mais o fosse visitar, nem mesmo tivesse interesse em saber seu estado de saúde
ou os efeitos da terapia determinada.

A sociedade não participa da reeducação e da ressocialização dos presos.

Esse problema traz sérias conseqüências para a própria sociedade, porque é ela

521 Nesse sentido, explica Luigi FERRAJOLI que a “injustiça que deriva do fato de um homem continuar
sofrendo  uma  pena  depois  de,  pelo  longo  tempo  transcorrido,  ter  se  convertido  numa  pessoa
completamente diferente da condenada é um efeito perverso da excessiva duração das penas. E é um
defeito estrutural, dado que a mudança de personalidade da pessoa com o transcurso dos anos constitui
mais a regra do que a exceção” (FERRAJOLI, 2006, p. 374). 
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que  vai  conviver  com  os  egressos  não  reeducados  e  não  ressocializados.  À
medida que fica muito difícil para os egressos arranjar emprego no comércio e na
indústria,  eles  vão  trabalhar  em  residências  como  faxineiros,  jardineiros,
motoristas, pedreiros, pintores. Principalmente as mulheres egressas de cadeias
vão trabalhar como empregadas domésticas e babás, dentro das residências dos
mesmos  integrantes  da  sociedade  cujo  representante  as  ignoraram  enquanto
estiveram detidas.

A  ressocialização  tem  sido  objeto  de  grande  discussão  na

formulação de políticas públicas, pois a realidade encontrada  no  sistema penitenciário

diverge  do direito  positivado.  Entretanto,  o  respeito  aos direitos  no  tocante  à  pessoa

privada de liberdade e a humanização da execução penal são essenciais para que a pena

cumpra  um dos seus  maiores  objetivos,  qual  seja,  a  ressocialização.  De fato,  não  é

possível ressocializar sem que exista o suporte necessário provido pelo Estado.

2 DO INSTITUTO DA REMIÇÃO DE PENA

Etimologicamente, de acordo com Marcão (2009, p. 169), a palavra

“remição”  tem  origem  em  redimere,  que  em  latim  significa  reparar,  compensar  ou

ressarcir.

A remição é um instituto  penal,  que serve de estímulo à gradativa

reintegração do condenado à vida em liberdade. Considera-se direito público subjetivo do

apenado522
 
e,  uma vez  que  é  capaz  de  alterar  a  pena,  trata-se  de  norma de  direito

material, e não processual (PAVARINI; GIAMBERARDINO, 2011, p. 307).

Pode-se dizer  que a função reabilitadora do trabalho atribuído ao

apenado, utilizado como meio de ensinamento com vista à sua volta à sociedade como

cidadão melhor, teve destacado início no sistema penitenciário de Montesinos, que recebe

esse título por ter sido implementado pelo Coronel Manuel Montesinos e Molina, diretor do

Presídio  de  Valência  (Espanha),  na  primeira  metade  do  século  XIX,  como  ensina

522 Conforme  entendimento  do  STF:  BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Agravo  de  Instrumento  nº
823701/RS, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24 nov. 2010, publicado em Diário da Justiça
Eletrônico  230,  em 30  nov.  2010;  bem assim  do  STJ:  BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Recurso
Especial 1064934/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11 dez. 2009, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico em 22 fev. 2010. 
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Bitencourt (2011, p. 105), citando o próprio penitenciarista ibérico:

Montesinos participa da ideia, que ainda se mantém sólida, de que o trabalho é o
melhor instrumento para conseguir  o propósito reabilitador  da  pena. O trabalho
tem a propriedade de “Diminuir a repugnância que tinha o antigo  mal-estar  dos
presidiários, e inspirar-lhes, sobretudo, o amor pelo trabalho, que fosse capaz de
conter ou de extinguir  a poderosa influência de seus vícios e maus hábitos”. Em
suas  reflexões  sobre  o  Presídio  de  Valência,  volta  a  insistir  nas  virtudes
reabilitadoras  do  trabalho.  Essa  foi  uma  ideia  persistente  dentro  de  suas
concepções, obtendo um êxito notável quando a pôs  em prática. [...] os conceitos
que Montesinos tinha sobre a função terapêutica  do trabalho  são tão avançados
que o convertem em precursor de muitas das teses que se implantaram em outros
países muitos anos mais tarde.

Na legislação nacional, a remição de pena é tratada pelo artigo 126

da  LEP,  cuja  redação  original  previa  que  o  condenado  cumprindo  pena  em  regime

fechado ou semiaberto poderia remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução de sua

pena523. Assim, o apenado, a cada três dias trabalhados, obtinha o direito a um dia de

pena a remir.

Como se percebe, não havia na lei a previsão expressa de remição

por estudo. Entretanto, levando-se em consideração a necessidade de se incentivar a

alfabetização e o estudo  no  interior do sistema penitenciário, bem como a importância

dessas ações na ressocialização do recluso, a matéria passou a ser discutida no âmbito

dos tribunais.

Não tardou muito, foi  possível notar o surgimento de julgados por

todo o país reconhecendo esse direito aos apenados524.

523 Redação original do artigo 126 da LEP: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem do tempo
para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho. §2º O preso
impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição. §3º A
remição será declarada pelo Juiz da execução, ouvido o Ministério Público”. 
524 A título de ilustração, tem-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO.
ATIVIDADE  ESTUDANTIL.  POSSIBILIDADE.  FINALIDADE.  REINTEGRAÇÃO  DO  CONDENADO  À
SOCIEDADE. 1. A Lei de Execução Penal busca a reinserção do recluso no convívio social e evidencia, nos
termos de seu art. 28, a importância do trabalho para o alcance de tal objetivo. 2. O art. 126, caput, da
referida lei, integra essa concepção de incentivo ao trabalho, uma vez que, além de sua finalidade educativa
e ressocializadora,  tem outro aspecto importante que é o da atenuação de parte  da pena privativa de
liberdade através da redução que é feita à razão de um dia de pena por três dias de trabalho (remição da
pena). 3. A interpretação extensiva do vocábulo 'trabalho', para alcançar também a atividade estudantil, não
afronta o art. 126 da Lei de Execução Penal. É que a mens legislatoris, com o objetivo de ressocializar o
condenado para o fim de remição da pena, abrange o estudo, em face da sua inegável relevância para a
recuperação social dos encarcerados. 4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito à remição
da pena em relação aos dias de estudo efetivamente cursados. (HC 58.926/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
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Porém,  visto  que  continuou  a  divergência  de  entendimentos  com

relação  ao tema,  a  matéria  findou  por  exigir  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, que no dia 27 de junho de 2007 editou a Súmula nº 341, a qual dispunha que “a

freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução

de pena sob regime fechado ou semiaberto”.

Contudo, a despeito de tal súmula, ainda persistiam diferenças no

que tange à proporção de horas estudadas que conferiam o direito à remição de um dia

de pena. Havia, por exemplo, quem se posicionasse no sentido de que o apenado obtinha

o direito de remir um dia de pena a cada doze horas de estudo, ao mesmo tempo em que

havia para quem o mesmo seria possível somente com o alcance de dezoito horas de

estudo, prevalecendo este último entendimento.525

Finalmente, com o advento da Lei Federal nº 12.433, de 29 junho de

2011, que alterou os artigos 126, 127, 128 e 129 da Lei de Execução Penal, a remição por

estudo passou a ser disciplinada legalmente.

No  caput  do artigo 126 da LEP, acrescentou-se que a remição de

parte da pena também poderia ser considerada “por estudo”. Neste caso, a contagem de

tempo restou estabelecida na razão de um dia de pena a cada doze horas de frequência

escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior,

ou ainda de requalificação profissional, devendo-se observar a divisão de tais horas em

três dias, no mínimo (artigo 126, §1º, I, da LEP).

Ademais,  determinou-se que as atividades de estudo referidas no

§1º poderiam ser desenvolvidas seja de forma presencial, seja por metodologia de ensino

a distância,  devendo ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos

cursos frequentados (artigo 126, §2º, da LEP).

Ainda,  no  caso  de  conclusão  do  ensino  fundamental,  médio  ou

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do

sistema de educação, ao número total de dias a serem remidos pelo apenado em função

QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 16/10/2006, p. 404). 
525 Conforme essa orientação: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 58.926/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15 ago. 2006, publicado no Diário da Justiça em 16 out.
2006, p. 404; e também PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recurso de Agravo 500250-0.
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Rosana Andriguetto de Carvalho, 5ª
Câmara Criminal, Unânime, julgado em 31 jul. 2008, Diário da Justiça nº 7679, publicado em 15 ago. 2008. 
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das horas de estudo, deve-se acrescer a proporção de um terço (artigo 126, §5º, da LEP).

Também se possibilitou a cumulação das horas diárias de trabalho

com as de estudo, definidas de forma a se compatibilizarem (artigo 126, §3º, da LEP).

Outrossim, ao condenado que cumpre pena em regime aberto ou

semiaberto e o que usufrui livramento condicional, garantiu-se o direito de remição de

parte da pena pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional,

observada a contagem de tempo de um dia de pena para cada doze horas de estudo

(artigo 126, §6º, da LEP).

Recorde-se, por fim, que o direito à remição de pena também se

aplica às hipóteses de prisão cautelar (artigo 126, §7º, da LEP), e que o tempo remido

será computado como pena cumprida, para todos os efeitos (artigo 128 da LEP).

3 DA REMIÇÃO POR LEITURA NO ESTADO DO PARANÁ

3.1 Da Competência

Preliminarmente,  conquanto  o  instituto  da  remição  da  pena  seja

considerado de direito material, o Estado do Paraná julgou-se competente para legislar a

respeito da matéria em razão de se tratar de direito penitenciário, haja vista que o instituto

da remição de pena por estudo já se encontra disciplinado pela LEP. Vale invocar a lição

de Mirabete (2007, p. 22), segundo o qual:

revela-se, assim, no país, a autonomia do Direito Penitenciário no aspecto jurídico,
ao  mesmo  tempo  em  que  se  firmava  a  autonomia  legislativa  finalmente
consagrada  na  Lei  de  Execução  Penal.  Pela  Constituição  Federal  de  1988,
compete  à  União,  aos  Estado  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente
sobre direito penitenciário (art. 24, I), cabendo à União as normas gerais (art. 24, §
1º) e aos Estados inclusive a legislação suplementar (art. 24, § 2º).

Ademais,  a  competência  de  se  legislar  a  respeito  de  direito

penitenciário se enquadra nas regras de competência concorrente prevista no artigo 24, I,

da Constituição da República, acerca da qual destacam-se os ensinamentos de Moraes

(2009, p. 308):
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A Constituição  brasileira  adotou  a  competência  concorrente  não-cumulativa  ou
vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de
normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las, através de
suas  respectivas  leis.  É  a  chamada  competência  suplementar  dos  Estados-
membros e Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º).

Essa  orientação,  derivada  da  Constituição  de  Weimar  (art.  10),  consiste  em
permitir  ao  governo  federal  a  fixação  das  normas  gerais,  sem  descer  a
pormenores,  cabendo  aos  Estados-membros  a  adequação  da  legislação  às
peculiaridades locais.

Sendo assim, tendo em vista que o projeto visa à regulamentação da

remição por leitura, com fulcro no instituto da remição de pena por estudo, não se verifica

óbice para o estado paranaense legislar a respeito do Projeto Remição por Leitura.

Demais disso, dispõe a Constituição Estadual, reproduzindo o texto

da  Constituição  da  República,  “compete  ao  Estado,  concorrentemente  com  a  União,

legislar sobre: I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico [...]”.

Ressalta-se também que os artigos 66, IV e 87, III da Constituição

Estadual mencionam que é de iniciativa do Governador do Estado as leis que versam

sobre  a  criação,  estruturação,  e  atribuições  das  Secretarias  de  Estado  e  órgão  da

Administração Pública, possuindo competência privativa para auxiliar os Secretários de

Estado e a direção superior da administração estadual.

3.2 Do Projeto Remição por Leitura

Isso posto, cumpre dizer que os meios dispensados  pelo  Sistema

Penitenciário  para  o  tratamento  do  preso  dividem-se  em duas  classes,  isto  é,  a  dos

conservadores e a dos reeducadores, inserindo-se a educação na segunda classe. Os

meios educativos têm como objetivo influenciar positivamente a personalidade do recluso

de modo a modelá-la  (MIRABETE, 2007, p. 62).

Tendo em vista que a LEP passou a permitir a remição por estudo,

impende conceituar o que se entende por educação:
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é mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A educação objetiva
propiciar  a  formação  necessária  ao  desenvolvimento  das  aptidões,  das
potencialidades e da personalidade do educando. O processo educacional tem por
meta: (a) qualificar o educando para o trabalho; e (b) prepará-lo para o exercício
consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das formas de realização
concreta do ideal democrático (MELLO FILHO apud MORAES, 2009, p. 828-829).

A Constituição da República,  no artigo 6º,  reconheceu o direito  à

educação como direito social. Como direito social, figura no rol de direitos fundamentais

de segunda geração (BONAVIDES, 2006, p. 564).

A Lei Maior, além disso, proclamou no artigo 205 que a educação é

direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O direito à educação é pressuposto para a sobrevivência do Estado

Democrático  de  Direito,  uma  vez  que  torna  suscetível  o  desenvolvimento  da

personalidade humana de cada indivíduo e, consequentemente, da cidadania, pautando-

se em princípios norteadores da Constituição da República como a dignidade da pessoa

humana, solidariedade, igualdade, proibição do retrocesso social, entre outros (SOUSA,

2010, p. 19).

Não  obstante,  a  Magna  Carta  constituiu  como  objetivos

fundamentais da República Federativa do Brasil, na redação do artigo 3º, a construção de

uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária;  a  garantia  do  desenvolvimento  nacional;  a

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e

regionais; sem prejuízo da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

[...] o direito à educação mantém íntima relação com os princípios fundamentais da
República  Federativa  do  Brasil,  principalmente  com  o  princípio  da  dignidade
humana. Isso porque a educação promove o desenvolvimento da personalidade
do indivíduo e da cidadania e contribui para construir a identidade social.

De maneira mais ampla, o acesso à educação propicia o desenvolvimento de uma
sociedade livre,  mais  justa  e  solidária.  É  o  retorno  que  o  indivíduo  “educado”
formalmente  dá  para  a  sociedade,  pois  passa  a  ter  consciência  de  sua
individualidade, atrelado a forte sentimento de solidariedade social.

[...] Desse modo, o direito à educação se converte em instrumento de redução das
desigualdades e das discriminações e possibilita uma aproximação pacífica entre
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os  povos  no  mundo inteiro.  Assim,  a  inclusão  social  tem forte  ligação  com a
identidade  social  dos  sujeitos-cidadãos  construída  de  forma  coletiva  (SOUSA,
2010, p. 34 e 73).

Efetivamente,  o  alcance desses objetivos  fatalmente  deve  passar

pela educação. A educação possui função imprescindível na construção da identidade do

indivíduo,  além  de  possibilitar  sua  inclusão  social.  Isso  é  potencializado,  sobretudo,

quando se está diante de alguém privado de sua liberdade, distante da vida em sociedade

e de suas cada vez mais dinâmicas alterações e inovações, e que tem como origem, via

de regra, uma realidade difícil e desprovida de recursos da maneira mais adequada.

Todo ser humano também é produto do ambiente que o circunda.

Portanto, o desafio com que se depara é promover ações que confiram a todos boas

condições  para  seu  pleno  desenvolvimento.  Como  afirmou  Comparato  (2005,  p.  28),

fazendo alusão às palavras do filósofo Ortega y Gasset:

o  que  existe  como  realidade  segura,  salientou  Ortega  y  Gasset  em  ensaio
publicado em 1914, não são coisas exteriores, tal como o Eu as vê e pensa; nem o
Eu cartesiano e idealista, que enxerga e interpreta o mundo exterior em função de
si  próprio.  A realidade  radical  é  a  pessoa  imersa  no  mundo:  yo  soy  yo  y  mi
circunstancia,  entendendo-se  como  circunstância,  no  sentido  do  étimo  latino,
aquilo que envolve e impregna minha vida, e sem o que ela seria propriamente
inconcebível.

A educação é um direito conferido a todos indistintamente, isto é,

independe se a pessoa se encontra livre ou privada de sua liberdade em estabelecimento

penal.

Mirabete (2007, p. 75) salienta que “a assistência educacional deve

ser  uma das  prestações  básicas  mais  importantes  não  só  para  o  homem livre,  mas

também  àquele  que  está  preso,  constituindo-se,  neste  caso,  em  um  elemento  do

tratamento penitenciário como meio para a reinserção social”.

Conforme dispõem as Regras Mínimas da ONU para Tratamento de

Reclusos regra 77, item 1 e 2, a educação dos reclusos proceder-se-á da seguinte forma:

serão tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os presos
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que daí  tirem proveito,  incluindo  instrução  religiosa  nos  países  em que tal  foi
possível. A educação de analfabetos e presos jovens será obrigatória, prestando-
lhe a administração especial atenção. Tanto quanto for possível, a educação dos
presos estará integrada no sistema educacional do país, para que depois da sua
libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua educação.

A educação  oferecida  aos  presos  é  de  inquestionável  relevância

para o aprimoramento de sua formação intelectual, moral e profissional, o que permite a

possibilidade de continuação dos seus estudos quando do seu retorno ao convívio social.

A Resolução nº. 14/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal

e Penitenciária (CNPCP), em seus artigos 38, 39 e 40, regulamenta que a educação será

correspondente tanto ao ensino escolar,  como profissionalizante do preso526.  O ensino

profissionalizante  será  em  nível  de  iniciação  ou  de  aperfeiçoamento  e  a  instrução

primária, obrigatória aos presos analfabetos.

A Lei  de Execução Penal,  em seus artigos de 17 a 21, ratifica o

trazido pelas Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos e pela Resolução nº. 14/1994

do CNPCP, acerca da educação e da profissionalização do preso.

O  ensino  formal  é  obrigatório  e  o  ensino  profissionalizante  é

facultativo  tendo  como  objetivo  a  capacitação  profissional  do  preso,  facilitando  sua

reintegração social e a sua ressocialização. Existindo um número elevado de detentos

com ensino fundamental  e  médio,  estes poderão ingressar  no ensino  profissional  e o

estabelecimento penal deverá proporcionar o funcionamento destes cursos. Em caso de

este  não  possuir  condições  para  tanto,  os  presos  que  cumprem  pena  em  regime

semiaberto ou aberto poderão frequentar cursos extramuros, conforme preceituado  no

artigo 122, inciso II, da LEP (MIRABETE, 2007, p. 77).

Ilustrando-se a realidade nacional, com base em dados do InfoPen

(“Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos: Todas UF’s”) referentes a dezembro de

2011,  fornecidos  pelo  Ministério  da  Justiça,  no  Brasil,  constata-se  que,  dos  471.254

(quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro) presos custodiados em

sistemas penitenciários ao longo do país, somente 36.353 (trinta e seis mil, trezentos e

cinquenta e três) completaram o ensino médio, representando aproximadamente 8% (oito

526 Destaca-se que o artigo 20 da LEP menciona que “as atividades educacionais podem ser objeto de
convênio com entidades públicas ou particulares, que instalam escolas ou ofereçam cursos especializados”. 
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por cento) dos presos.

Concentrando a discussão apenas para a realidade do Paraná, os

dados  do  InfoPen  (“Formulário  Categoria  e  Indicadores  Preenchidos:  Paraná  –  PR”)

revelam que, dos 20.464 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e quatro) presos custodiados

no sistema penitenciário estadual, somente 2.019 (dois mil e dezenove) possuem ensino

médio completo, o que representa cerca de 10% (dez por cento) dos presos. A despeito

de ser uma média maior que a nacional, ainda há muito a ser feito.

Ciente da necessidade de se oferecer educação ao preso, em 25 de

março  de  2009,  o  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária  (CNPCP)

expediu a Resolução nº  03/2009,  a  qual  dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a

Oferta de Educação nos estabelecimentos penais, instituindo no artigo 3º, inciso IV, que a

oferta de educação no contexto prisional deve estar associada às ações de fomento à

leitura  e  à  implementação  ou  recuperação  de  bibliotecas  para  atender  à  população

carcerária e aos profissionais que trabalham nos estabelecimentos penais.

Ainda, com o intuito de ampliar e qualificar a oferta de educação nos

estabelecimentos penais, o Governo Federal instituiu o Plano Estratégico de Educação no

âmbito do Sistema Prisional – PEESP, por meio do Decreto nº 7.626/2011, em cujo artigo

4º se estabelecem os objetivos do Plano, quais sejam:

6 - executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais,
estaduais  e  do  Distrito  Federal  com  atribuições  nas  áreas  de  educação  e  de
execução penal;

7 - incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o sistema
prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional da população
carcerária e dos profissionais envolvidos em sua implementação;

8 - contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da
oferta da educação no sistema prisional;

9 -  fortalecer  a  integração  da  educação  profissional  e  tecnológica  com  a
educação de jovens e adultos no sistema prisional;

10 -  promover  a  formação  e  capacitação  dos  profissionais  envolvidos  na
implementação do ensino nos estabelecimentos penais; e

11 - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do
sistema prisional.

Parágrafo  único.  Para  o  alcance  dos  objetivos  previstos  neste  artigo  serão
adotadas  as  providências  necessárias  para  assegurar  os  espaços  físicos
adequados às atividades educacionais, culturais e de formação profissional, e sua
integração às demais atividades dos estabelecimentos penais.
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Além disso, no concernente à remição por leitura em específico, em

20 de junho de 2012 o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, em conjunto com a

Corregedoria-Geral da Justiça Federal, expediu a Portaria Conjunta nº 276, disciplinando

o projeto da Remição pela Leitura no Sistema Penitenciário Federal.

Seguindo  a  mesma  orientação,  no  Paraná  foi  aprovada  a  Lei

Estadual  nº.  17.329/2012,  que  institui  o  Projeto  Remição  por  Leitura  no  âmbito  dos

estabelecimentos penais paranaenses.

De acordo com o artigo 3º, o projeto consiste em:

oportunizar  ao presos custodiado alfabetizado remir  parte  da pena pela  leitura
mensal de 01 (uma) obra literária, clássica, científica ou filosófica, livros didáticos,
inclusive  livros  didáticos  da  área  de  saúde,  dentre  outros,  previamente
selecionadas  pela  Comissão  de  Remição  pela  Leitura  e  pela  elaboração  de
relatório de leitura ou resenha [...].

Além disso, o apenado poderá ter remição de 04 (quatro) dias de

sua pena, a cada relatório de leitura ou resenha entregue (artigo 9º), limitando-se a 01

(uma) obra literária a cada 30 (trinta) dias (art. 10, caput). O relatório ou a resenha deverá

atingir a nota igual ou superior a 6,0 (seis), conforme o art. 12.

Ressalta-se  que,  consoante  disposição  do  art.  23,  tal  benefício

somente poderá ser concedido após declaração pelo juiz competente para a execução da

pena, devendo ser ouvido previamente o Ministério Público e a Defesa, tratando-se de

medida jurisdicional e não meramente administrativa, em conformidade com o princípio da

judicialização da execução penal.

Sendo assim, tendo em vista que o direito à educação não é atingido

pelos efeitos decorrentes da sentença condenatória, o Estado deve garanti-lo dentro dos

estabelecimentos penais, com programas que incentivem participação dos detentos em

atividades de cunho educacional, como é o caso do projeto em comento.

Vale dizer ainda que a redação do artigo 41 da Resolução 14/1994

da Resolução nº. 14/1994 do CNPCP dispõe que “os estabelecimentos prisionais contarão

com biblioteca organizada com livros  de conteúdo informativo,  educativo e recreativo,
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adequados  à  formação  cultural,  profissional  e  espiritual  do  preso”.  Dessa  forma,  o

incentivo  à  leitura  no  âmbito  dos estabelecimentos  penais  paranaenses  não  somente

permitirá a remição de pena, mas proporcionará benefícios ao intelecto, à cultura e à

profissionalização do preso, com reflexos positivos quando do seu retorno em sociedade.

4 CONCLUSÃO

A pena não tem conseguido cumprir seu caráter ressocializador com

a maior eficácia, o que pode ser constatado pelo crescimento considerável de presos que

retornam à prática delitiva. Analisando dados do InfoPen, nível Brasil, referentes aos anos

de  2005,  2006  e  2007,  pode-se  observar  uma  elevação  no  número  de  presos  com

antecedentes  criminais  e  reincidentes,  sendo  que  em  2005  era  de  22.696  com

antecedentes criminais e 36.663 reincidentes. Em relação a 2006, esse valor aumentou

50,5%, em relação ao número de presos com antecedentes criminais e 85% com relação

ao número de reincidentes. De 2006 para 2007, houve um aumento de 51% de  presos

com antecedentes criminais e 9,6% de presos reincidentes.

O fomento  e  incentivo  à  criação  de  políticas  públicas  voltadas  à

educação  no  âmbito  dos  estabelecimentos  penais  podem representar  uma  excelente

medida no sentido de diminuir o número de pessoas que voltem a delinquir, uma vez que

a educação pode reajustar a conduta dos cumpridores de pena, por  meio  do acesso à

melhor formação educacional, preparação para o mercado de trabalho e acesso à cultura

e, consequentemente, promover uma adequada reinserção  à vida em sociedade.

Nesse  sentido  os  Governos  Federal  e  Estadual  têm  trabalhado,

mediante a edição de normativas sobre a educação no âmbito do Sistema Penitenciário. A

Lei Estadual nº 17.329/2012, que estabelece a remição por leitura no âmbito do Sistema

Penitenciário Paranaense encontra tanto respaldo legal  na  Lei de Execução  Penal,  em

seu  artigo  126,  caput,  como  na  Resolução  nº  03/2009  do  CNPCP  e  no  Decreto

Presidencial nº. 7.626/2011, adequando-se uma prática que já tem sido empregada pelo

Departamento Penitenciário Nacional, objetivando-se uma execução penal cada vez mais

justa e humanizada.
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Afinal, como bem lembrado por Paulo Freire (1982, p. 35), "quando o

homem compreende a  sua realidade,  pode  levantar  hipóteses sobre  o  desafio  dessa

realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um

mundo próprio, seu Eu e as suas circunstâncias".
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ESTUDO 34

Remição por estudo e leitura: aspectos práticos 
Ano de publicação, 2017527

1 INTRODUÇÃO

Em data recente, foi encaminhado ao Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais,  do Júri  e da Execução Penal,  o Protocolo n.º  3.094/2017,

noticiando recente posicionamento adotado pela Procuradoria-Geral da República a partir

de  uma provocação então efetuada pelo  Ministério  Público  do Estado do Paraná em

relação à Lei Estadual n.º 17.329/2012, cuja constitucionalidade teria sido questionada.

Concomitantemente,  foi  identificada a  existência  do  Procedimento

Administrativo nº MPPR 0046.17.010910-5, que tinha como um de seus objetivos efetuar

um estudo acerca do procedimento a ser adotado nos casos de suspeita de fraude em

certificados que estariam sendo utilizados para instruir pedidos de remição de pena por

estudo.

A partir daí, verificando-se que ambos os expedientes, sob distintas

perspectivas,  tratam de uma tema cujas consultas têm sido recorrente nesta unidade,

atento aos limites do quanto previsto nos incisos III e VI do artigo 75 da Lei Complementar

n.º 85/99, pareceu necessário a este Centro de Apoio Operacional realizar este Estudo de

Caso. 

A  pretensão  persiste  sendo  aquela  decorrente  da  proposta  de

constantemente fornecer atualizados e seguros subsídios relacionados à política criminal

executória  para que cada  Membro do Ministério  Público com atribuições nesta seara,

resguardada  sua  independência  funcional,  possa  adotar  aquele  posicionamento  que,

devidamente fundamentado, melhor se alinhe com seu convencimento.

527 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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Com base nestas premissas, o texto que segue foi dividido em duas

partes. Num momento inicial, de caráter exclusivamente descritivo, realiza-se uma breve

apresentação da discussão afeta à constitucionalidade da Lei Estadual n.º 17.329/2012,

que culminou na recente posição adotada pela Procuradoria-Geral da República. Num

momento  final,  competirá  refletir  sobre  um  problema  específico  que  estaria  sendo

constatado na aplicação do instituto,  buscando assim viabilizar  à  eventual  adoção de

algumas cautelas que permitam a regular satisfação da pretensão executória penal que

compete ao Ministério Público resguardar.

2 A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL

DA REMIÇÃO POR LEITURA

Muito embora não se desconheça que a política criminal relacionada

à remição, como instituto da execução penal, não raras vezes é objeto de uma exagerada

flexibilização normativa e jurisprudencial528, para os fins do presente, parte-se da premissa

de  que  a  perspectiva  teórica  que  envolveu  o  instituto  da  remição  por  leitura e  sua

regulamentação estadual  já foi enfrentada em duas ocasiões, ao longo do ano de 2012,

por este Centro de Apoio529. É que, conforme pôde ser aferido por meio da análise dos

registros desta unidade, referidas manifestações serviram de base estrutural de um artigo

então  elaborado,  no  qual  procurou  ser  exposta  toda  a  fundamentação  doutrinaria

referente à matéria530.

Por isto, a retomada pontual deste tema nesta ocasião se limitará a

observar, exclusivamente, o quanto referido no Protocolo n.º 3.094/2017, que noticiou um

recente posicionamento adotado pela Procuradoria-Geral da República em relação à Lei

Estadual n.º 17.329/2012.

528 A respeito desta problemática, cf. CARUNCHO, Alexey Choi. “Limites à flexibilização das modalidades
de remição: até que ponto é possível argumentar pela ampliação do instituto?”, En Paulo César BUSATO e
Alexey Choi CARUNCHO (eds.),  Sistema penal  em debate:  Estudos em homenagem ao Ministro  Felix
Fischer, Curitiba, IEA Academia, 2015, pp. 367-384.
529 Reporta-se,  aqui,  precisamente  às  manifestações  elaboradas  por  este  Centro  de  Apoio  no
Procedimento Administrativo n. 06/2012, de 15.08.2012 e no Protocolo n. 16.879/2012, de 19.09.2012.
530 MOURA, Maria Esperia Costa; CARSINO, Regina; GUEDES, Thalita Moreira; RODRIGUES, Vinicius
Medeiros  Bittencourt.  “Da  remição  por  leitura  no  Estado  do  Paraná:  Análise  à  luz  da  Lei  Estadual  n.
17.329/2012”.
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Com efeito, em 2012, os enfrentamentos desta matéria pelo Centro

de Apoio foram fruto de duas provocações quase concomitantes. A primeira delas então

efetuada pela Ouvidoria-Geral  do  Ministério  Público,  dando ensejo  à manifestação do

Procedimento Administrativo n.º  06/2012. A  segunda,  derivada de encaminhamento da

Subprocuradoria-Geral  para  Assuntos  Jurídicos  do  Ministério  Público  do  Estado  do

Paraná  que,  por  sua  vez,  estava  diante  de  um  expediente  que  pleiteava  uma

representação ao Procurador-Geral da República para fins de interposição de ação direta

de inconstitucionalidade em face da legislação que recém havia regulamentado a remição

por leitura no Estado do Paraná.

Muito  embora  o  primeiro  expediente  tenha  sido  arquivado,  o

segundo teve sequência em seu curso. Isto porque, sem embargo da manifestação pela

constitucionalidade então externada por este Centro de Apoio,  diante dos argumentos

contrários que haviam sido apresentados à Subprocuradoria-Geral531, entendeu-se pela

necessária provocação da Procuradoria-Geral da República para fins de interposição de

ação direta de inconstitucionalidade.

Em data recente, aquela provocação implicou na manifestação da

Procuradoria-Geral que ora se toma conhecimento, no sentido de arquivar o expediente,

sob o argumento  de  não verificar  indícios de inconstitucionalidade na lei  paranaense.

Ressaltou-se, em essência, que:

“[A exigência] de previsão específica em lei de competência da União baseia-se
em conceito excessivamente estreito de educação e estudo. [...] Na sistemática a
remição, a leitura está incorporada à atividade mais ampla que é educação. Do
ponto de vista hermenêutico, as normas sob exame realizam mero detalhamento
de direito que já está albergado pela Lei de Execução Penal. Não há, portanto,
violação ao princípio da legalidade porque não há inovação na ordem jurídica. 

A Lei  17.329/2012,  do  Paraná,  e  a  Portaria  Conjunta  276/2012  estabelecem
requisitos objetivos para que a leitura seja, de fato, atividade de estudo a justificar
a remição. Mantiveram os princípios do planejamento, acompanhamento, registro
de horas e avaliação do produto da leitura (por meio de resenhas ou similares). A
leitura  é,  nesse modelo,  momento de aprendizado.  Compreendê-la como outra
modalidade de remição da pena seria confundir norma e texto. Embora o art. 126
da LEP utilize o vocábulo ‘estudo’, o que visa a amparar são todas as atividades
de educação. [...]

Neste contexto, não se vislumbra inconstitucionalidade da lei paranaense nem da
Portaria  Conjunta  276/2012  do  Departamento  Penitenciário  Nacional  e  da

531 Neste sentido, reporta-se ao quanto contido no Ofício n. 10/2012 da Promotoria da Vara de Execuções Penais de
Curitiba que, precisamente, deu origem ao Protocolo n. 16.879/2012.
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Corregedoria-Geral da Justiça Federal”532.

Neste  cenário,  ao  menos  por  ora,  não  parece  que  reste  a  este

Centro de Apoio distinta atuação que não aquela de tão somente cientificar os Membros

do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  sobre  o  reconhecimento  da

constitucionalidade, ora efetuado pela Procuradoria-Geral da República, em relação à Lei

Estadual n.º 17.329/2012, que instituiu em nosso Estado a remição pela leitura.

2 PROBLEMA  PRÁTICO:  A  FALSIDADE  DOCUMENTAL  NO  ÂMBITO  DA

REMIÇÃO533

A mera  questão  descritiva  referida  no item inicial,  por  si  só,  não

justificaria a realização deste estudo. O que sim o justifica foi a concomitante chegada

nesta unidade de notícias dando conta de que, na prática, tem sido verificada a utilização

de documentos de duvidosa credibilidade para reconhecer  o tempo remido,  seja  pelo

estudo, seja pela leitura.

Este cenário se agrava,  especificamente,  por se tratar de matéria

não  normatizada  em  nosso  ordenamento,  o  que  estaria  ensejando  a  recorrência  de

decisões judiciais distintas, criando uma incerteza em relação ao procedimento ministerial

a ser adotado a partir de então.

Com efeito, especificamente a partir  de uma provocação efetuada

pelo 2o Grupo de Procuradorias Criminais do Ministério Público do Estado do Paraná, foi

noticiada a verificação de casos de uso indevido de certificados com graves suspeitas de

fraude  voltados a instruir pedidos de remição de pena534. Naquela ocasião, indagava-se

532 Neste sentido, confira-se a íntegra da Promoção de Arquivamento da Procuradoria-Geral da República.
533 Boa parte da redação deste item teve por base prévia manifestação lançada por este Centro de Apoio
nos  autos  do  Procedimento  Administrativo  nº.  MPPR  0046.17.010910-5.  Especial  agradecimento  à
diferenciada colaboração a cargo do Assessor Kenny Robert Lui Bettio.
534 Conforme noticiado pelas Promotorias de Justiça com atribuições junto às Varas de Execução Penal de
Curitiba,  estariam surgindo notícias frequentes de uso de documentos falsos ou fraudados para instruir
incidentes de remição de pena no Estado do Paraná, inclusive com a possível a existência de associação
criminosa atuando no fornecimento deste tipo de documento. Tais notícias já teriam ensejado, inclusive,
requisição de instauração  de inquéritos  policiais  pela  1a Promotoria  de  Justiça da Execução Penal  de
Curitiba (IP nº 82.541/2016 de Curiúva e IP nº 0002692-78.2016.8.16.0037, em Campina Grande do Sul),
além de Notícia de Fato na Promotoria do Consumidor nº MPPR 0046.16.106084-6. Neste Centro de Apoio,
o  acompanhamento  específico  desta  temática  tem  curso  pelo  Procedimento  Administrativo  nº  MPPR
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concretamente a respeito da possibilidade, em sede de agravo em execução, da própria

Procuradoria de Justiça atuante  requerer a conversão do feito em diligência,  a fim de

averiguar a confiabilidade e/ou veracidade dos documentos sob os quais recaía a suspeita

de fraude.

Dado o aspecto eminentemente procedimental e verificando-se que

o  questionamento  também  relacionava-se  à  atuação  das  Promotorias  de  Justiça,

procedeu-se à ampliação daquele Estudo para que, a partir de uma pesquisa de decisões

recentes do Tribunal de Justiça do Paraná, pudesse ser verificada a existência de um

caminho  procedimental  adequado  que  fosse  apto  para  firmar  uma postura  ministerial

nestes casos.

2.1 Marco Normativo e Espaço de Atuação Ministerial

Cumpre,  inicialmente,  recordar  o  marco  normativo  que  envolve  o

objeto da análise. A Lei de Execuções Penais trata da remição da pena nos artigos 126 e

seguintes, tendo especial interesse o quanto disposto nos seguintes dispositivos que aqui

grifamos:

Art.  126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

(...)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste  artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial  ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser  certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados. 

(…)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento  da  pena,  desde  que  certificada  pelo  órgão  competente  do
sistema de educação. 

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que
usufrui liberdade condicional poderão remir,  pela frequência a curso de ensino
regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou
do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

(...)

0046.16.113465-8.
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§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público
e a defesa.

(…)

Art. 129.  A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução  cópia  do  registro  de  todos  os  condenados  que  estejam
trabalhando ou  estudando,  com informação dos dias  de  trabalho ou  das
horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1o O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de
ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. 

(...)

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar
falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição. (gn)

Em caráter complementar, também cabe mencionar a existência de

disposições sobre o tema na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 1º (...)

I  -  para  fins  de  remição  pelo  estudo  (Lei  nº  12.433/2011),  sejam valoradas e
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas
que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza
cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto
integradas  ao  projeto  político-pedagógico  (PPP)  da  unidade  ou  do  sistema
prisional local  e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou
conveniada com o poder público para esse fim;

II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim,
possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades
competentes podem conter, sempre que possível:

a)  disposições  a  respeito  do  tipo  de  modalidade  de  oferta  (presencial  ou  a
distância);

b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou
tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;

c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;

d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;

f) forma de realização dos processos avaliativos;

III  -  considerem,  para  fins  de  remição  pelo  estudo,  o  número  de  horas
correspondente  à  efetiva  participação  do  apenado  nas  atividades
educacionais,  independentemente  de  aproveitamento,  exceto,  neste  último
aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do
estabelecimento  penal  (LEP,  art.  129,  §  1º),  ocasião  em  que  terá  de
comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente,
tanto a frequência, como o aproveitamento escolar.

IV  -  na  hipótese  de  o  apenado  não  estar,  circunstancialmente,  vinculado  a
atividades regulares  de ensino  no interior  do  estabelecimento  penal  e  realizar

500



501501

estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico,
logrando, com isso,  obter aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão  do  ensino  fundamental  Exame  Nacional  para  Certificação  de
Competências de Jovens e Adultos  (ENCCEJA) ou médio  Exame Nacional  do
Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art.
126 da LEP (Lei n. 7.210/84) (…). (gn)

Finalmente, especificamente em relação à Lei Estadual Paranaense

n.º 17.329/2012, merecem traslados os seguintes dispositivos:

Art.  1º  Fica  instituído  o  Projeto  “Remição  pela  Leitura”  nos  Estabelecimentos
Penais do Estado do Paraná (...).

(...)

Art.  3º  O  Projeto  “Remição  pela  Leitura”  consiste  em  oportunizar  ao  preso
custodiado  alfabetizado  remir  parte  da  pena pela  leitura  mensal  de  uma obra
literária, clássica, científica ou filosófica, livros didáticos, inclusive livros didáticos
da área de saúde, dentre outras, previamente selecionadas pela Comissão de
Remição pela Leitura  e  pela elaboração de relatório de leitura ou resenha,
nos termos desta Lei.

(...)

Art. 9º O preso custodiado alfabetizado integrante das ações do Projeto “Remição
pela Leitura” realizará a leitura de uma obra literária e elaborará um relatório de
leitura ou uma resenha, o que permitirá remir quatro dias da sua pena.

(...)

Art. 10. (...)

§  1º  O  relatório  de  leitura  será  elaborado  pelos  presos  custodiados
alfabetizados de Ensino Fundamental – Fase I e II – conforme modelos fixados
pela Comissão de Remição pela Leitura.

§ 2º  A  resenha  -  resumo e apreciação crítica -  será elaborada pelos presos
custodiados alfabetizados de Ensino Médio, Pós Médio, Superior e Pós Superior.

Art.  11.  O  relatório  de  leitura  ou  a  resenha  deverá  ser  elaborado
individualmente, de forma presencial, em local adequado, providenciado pela
Direção  do  Estabelecimento  Penal,  e  perante  professor  de  língua  portuguesa
disponibilizado aos Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos
– CEEBJAs.

(...)

Art. 13. Um cronograma mensal será elaborado em cada Estabelecimento Penal
definindo  as  datas  das  atividades  relacionadas  à  leitura  e  à  elaboração  de
relatórios de leitura e resenhas.

(...)

Art.  15.  A  Comissão  de  Remição  pela  Leitura  será  constituída  por
profissionais da educação nos Estabelecimentos Penais, composta por:

(...)

Art. 16. Os integrantes da Comissão de Remição pela Leitura serão cientificados
dos termos  do  art.  130,  da  Lei  nº  7.210,  de  11  de  julho  de  1984,  acerca  da
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possibilidade de constituição de crime por atestar com falsidade um pedido de
remição de pena, mediante assinatura de termo de ciência.

Art. 17. A Comissão da Remição pela Leitura será responsável por:

(...)

VI - elaborar  declaração mensal ou quando solicitada, relativa à leitura  das
obras  literárias,  contendo  carga  horária  e  aproveitamento  escolar  para  fins  de
remição por estudo.

Art. 18. Toda equipe de operadores da execução penal será responsável por
zelar pela execução e bom andamento das ações  do Projeto “Remição pela
Leitura”, nos respectivos Estabelecimentos Penais.

(...)

Art. 21. O atestado para fins de remição será expedido pelo Centro Estadual de
Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA, responsável pela oferta de
educação no Estabelecimento Penal no qual desenvolve as ações de Remição da
Pena por Estudo através da Leitura.

(...)

Art.  23. A remição da pena pela leitura será declarada pelo juiz  competente
para a execução da pena, ouvido o Ministério Público e a defesa.

Da  análise  dos  dispositivos  mencionados  extrai-se  que,  na

atualidade, a concessão do benefício da remição está essencialmente condicionada à

efetiva comprovação da atividade realizada pelo sentenciado, seja ela de natureza laboral

ou educacional. Daí a importância entregue pelo legislador à regulamentação da forma

de documentar esta atividade, independentemente da sua natureza.

Com efeito,  esta  preocupação diferenciada restou evidenciada na

previsão do art. 130 da LEP, além do art. 16 da Lei Estadual n.º 17.329/2012, referindo à

possibilidade  de  configuração  do  crime  de  falsidade  ideológica neste  âmbito,

particularmente, naqueles casos em que o pedido de remição estiver acompanhado de

documento em que tenha sido inserida uma declaração falsa. Desde logo já se nota a

natureza destes dispositivos que limitaram-se a referir à configuração típica específica do

Código Penal.  Até  porque,  especificamente  no caso do legislador  estadual,  outra não

poderia  ser  opção  adotada,  diante  da  repartição  de  competências  efetuada  pela

Constituição da República.

Nesta medida, é válido atentar que estas previsões eram de todo

desnecessárias, já que o comportamento do falso, aqui, em nada difere daquele previsto

no Código Penal.  Não por  outra  razão,  embora  nas suas redações não tenham sido

realizadas quaisquer referências às demais possibilidades de falso, parece evidente que
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também nesta seara poderão elas ter incidência, em especial, quando presente hipóteses

de falsidade documental material.

Daí porque, até onde se alcança, a única finalidade do detalhamento

das previsões trazidas só pode estar numa intenção e preocupação do legislador em

reforçar a importância que foi entregue à documentação que atesta a atividade que

vai interferir na remição.

Não parece ser outro o entendimento traçado pela doutrina pátria

que, inclusive, procura ir além e ressaltar a importância não só desta documentação, mas

da essência da atividade realizada:

Não se deve deixar de analisar eventual fraude nos estudos, o que, logicamente,
pode dar-se no trabalho. O preso que frequentar as aulas sem aproveitamento
algum, algo que pode ser captado pelo professor (presencialmente ou à distância)
pelo fracasso completo em provas e trabalhos periódicos  deve ser excluído do
programa de estudo. (…)

Voltamos a insistir num ponto: basta a frequência a curso de ensino regular ou
profissional  para  dar  direito  à  remição.  Entretanto,  deve-se  apurar  um
aproveitamento  mínimo,  a  fim  de  não  dar  ensejo  à  fraude.  Exemplo:  o
condenado, em regime aberto, matricula-se em um curso fantasma (algo comum
no Brasil), não aprende nada e ganha a remição de brinde. Da mesma forma que
se  deve  privilegiar  o  estudo  como  método  de  reeducação,  proporcionando  a
remição, demanda-se seriedade na individualização executória da pena. Por isso,
quando em regime aberto, se o sentenciado optar pelo estudo, deve o magistrado
valer-se  do  disposto  pelo  art.  115,  caput,  da  Lei  de  Execução  Penal,
estabelecendo  como  condição  especial,  a  comprovação  do  aproveitamento  no
curso escolhido. Essa comprovação pode dar-se mensalmente, sob pena de não
haver o reconhecimento da remição. (…)

Quando  se  menciona  a  prova  do  aproveitamento,  não  se  pretende  a
demonstração de êxito no curso (concluir com sucesso), mas a evidência de
que o sentenciado frequenta as aulas,  faz os trabalhos e provas e obtém
avaliação mínima, atestada pela direção do curso. O que não é admissível é o
engodo, montado e acolhido pelo Judiciário como arremedo de estudo. Ademais,
note-se que a própria lei menciona a expressão aproveitamento escolar (art. 129,
§1º, LEP).535 

Como  cautela  para  evitar  distorções  comprometedoras  à  eficiência  e  ao
critério do instituto, determina-se que a remição depende da declaração do
juiz  da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa. Deverão
estar  comprovados  os  dias  de  trabalho  e  estudo  efetivos  do  sentenciado  e  o
número de horas das atividades desenvolvidas.536 

535 NUCCI, Guilherme de Souza.  Manual de processo penal e execução penal. 12 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 984-986 (gn).
536 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Execução penal:  comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984. 12 ed. São
Paulo: Atlas, 2014. p. 599 (gn).
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Por aí se vê que, embora escassos, há sim alguns instrumentos que

se mostram aptos  para  efetivar  a  realização de um maior  controle  da  documentação

apresentada  nos  pedidos  de  remição.  E  é  neste  ponto  que  ganha  relevo  a  atuação

ministerial nesta área.

Com  efeito,  tendo  sido  noticiado  um  incremento  nas  notícias  de

utilização de certificados suspeitos para instruir pedidos de remição de pena e verificando-

se que a concessão deste benefício por certos Juízos não estaria sendo acompanhada de

uma maior cautela na verificação da autenticidade dos documentos, ao que tudo indica,

resta ao Ministério  Público resguardar  que esta seja efetuada,  sempre que presentes

indícios de fraude na documentação.

Neste sentido, tem sido verificado que diversos recursos de agravo

em execução vêm sendo interpostos pelo Ministério  Público visando,  precisamente,  a

revogação  da  remição  quando  não  há  uma  comprovação  mínima  de  veracidade  da

documentação  apresentada,  bem  como  naqueles  casos  em  que  existem indícios  de

fraude.

A síntese do argumento não é outra senão a de rejeitar que a mera

apresentação de qualquer certificado por parte do sentenciado seja causa automática de

deferimento  da  remição,  como  se  atividade  puramente  de  natureza  administrativa  se

tratasse. Ou seja, há sim espaço para uma atuação de monitoramento e verificação das

condições documentais mínimas para a concessão do benefício pleiteado.

2.2 A Prática e o Contexto Jurisprudencial

Identificada  a  possiblidade  de  atuação  de  monitoramento  e

fiscalização  por  parte  do  Ministério  Público,  a  indagação  seguinte  necessariamente

relaciona-se ao instrumento a ser utilizado quando da verificação de casos de ausência ou

suspeição documentais.

E  é,  precisamente  neste  particular,  que  surge  a  possibilidade  do

pleito  de  conversão  do  feito  em diligência.  Até  porque,  não  se  poderia  atribuir  ao

Ministério  Público  o ônus de,  desde logo,  comprovar  esta  suspeita  da falsidade,  pois
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sequer existiriam meios aptos e oportunidade procedimental para tanto.

Com  efeito,  no  âmbito  do  Estado  do  Paraná,  esta  forma  de

interpretação parece ter sido verificada quando do decidido pelo Juiz Substituto de 2º

Grau, Jefferson Alberto Johnsson, no Agravo em Execução n. 1201781-9, ao defrontar-se

justamente com uma hipótese de fragilidade documental:

(...)

Diante do acima exposto, qual seja a escancarada inidoneidade dos documentos
apresentados para o fim pretendido, a remição não pode ser deferida. Cumpre
destacar  que  a  mera  juntada  de  certificados,  sem  comprovação  de  origem  e
autenticidade, não é suficiente para concessão do benefício pretendido. (TJPR - 4ª
C.Criminal  -  RA -  1201781-9  -  Curitiba  -  Rel.:  Jefferson  Alberto  Johnsson  -
Unânime - - J. 12.02.2015)

Tal procedimento é necessário para garantir a legitimidade e eficácia

da medida, sob pena de estar o Poder Judiciário simplesmente chancelando o pedido

formulado, mesmo daqueles baseados em documentação inconsistente.

Assim,  embora  não  se  desconheça  ser  a  remição  um  direito

subjetivo do sentenciado, seu pleito deve estar acompanhado da pronta apresentação de

toda a documentação necessária e comprobatória de seu direito, cabendo ao Ministério

Público, na função de fiscalizador da execução (art.  67 da LEP), a conferência destes

documentos e verificação de sua confrontação com o exigido em Lei, apontando conforme

o caso eventuais inconsistências. E será, precisamente, no exercício desta atribuição que

surgirá a possibilidade da conversão do feito em diligência, nos termos referidos. 

Até porque, nos precisos termos do art. 68, inciso II, alínea “a”, da

LEP, incumbe ao Ministério Público requerer todas as providências que sejam necessárias

ao  regular  desenvolvimento  do  processo  executivo,  sendo  de  toda  evidência  que  um

requerimento de verificação de credibilidade de documentação afeta à concessão de um

benefício certamente será apto a impactar neste regular  desenvolvimento do processo

executivo.

É  necessário  reconhecer,  porém,  a  importância  de  que  esta

providência acautelatória por parte do Ministério Público não seja banalizada, efetuando-

se provocações de conversões de julgamentos em diligência perante toda e qualquer

505



506506

documentação juntada.

É que, neste âmbito, não se pode olvidar que certos documentos,

quando  emitidos  pela  Administração  Pública,  em  princípio,  estão  dotados  de

reconhecida  presunção  de  veracidade.  De  modo  que,  estando  presentes  todas  as

informações  necessárias  ao  preenchimento  de  seus  requisitos,  em tese,  não  haveria

espaço à contestação de sua credibilidade no seio do próprio  incidente de execução.

Afinal,  trata-se  de  efeito  imediato  de  uma  das  características  presentes  em  todo  e

qualquer ato administrativo. 

Esta  presunção,  porém, poderá ser objeto de contestação sempre

que  presentes  fortes  indícios  em sentido  contrário,  já  que  serão  precisamente  estes

indícios que fundamentarão a não adoção da regra geral da presunção de veracidade.

Nesse sentido,  é  o entendimento que pode ser  extraído tanto da

doutrina quanto da jurisprudência:

É necessário  que  se  comprovem os  dias  trabalhados com a apresentação  de
atestado que satisfaça todas as exigências legais para o fim a que se destina,
especificando quais os dias em que o sentenciado efetivamente trabalhou e se não
cometeu faltas. Nesse sentido, o atestado firmado pelo diretor do instituto penal
goza  de  plena  idoneidade,  tratando-se  de  presunção  juris  tantum,  pois  os
documentos  oriundos  da  Administração  Pública  são  válidos  até  prova  em
contrário.537

RECURSO DE AGRAVO - REMIÇÃO DA PENA - TRABALHO REALIZADO EM
CADEIA PÚBLICA -  IDONEIDADE DO ATESTADO DE TRABALHO PRESENTE
NOS  AUTOS  -  DOCUMENTO  FIRMADO  PELA  AUTORIDADE  POLICIAL,
ATESTANDO  QUE  O  APENADO  TRABALHOU  EM  ATIVIDADES  DE
ARTESANATO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS
EM SENTIDO CONTRÁRIO -  EVENTUAL AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO
LABOR NÃO COMPROVADA O QUE, ADEMAIS, NÃO PODE PREJUDICAR O
APENADO - EXPECTATIVA DO REEDUCANDO EM VER SUA PENA REMIDA -
REQUISITOS  EFETIVAMENTE  ATENDIDOS  -  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso de Agravo nº 1.388.661-6 fls. 2. (TJ-
PR -  EP: 13886616 PR 1388661-6 (Acórdão),  Relator:  Dilmari  Helena Kessler,
Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Câmara Criminal,  Data de Publicação: DJ:
1835 06/07/2016) – sem grifos no original.

Por  outro  lado,  nos  casos  de  apresentação  de    documentos

particulares, emitidos por estabelecimentos particulares de ensino ou outros entes que

537 MARCÃO. Renato. Curso de execução penal. 13 ed. São Paulo; Saraiva, 2015. p. 217/218 (gn).
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não  fazem  parte  da  Administração  Pública,  não  há  que  se  falar  em  presunção  de

veracidade, cabendo ao Requerente, por isto, em caso de inconsistências, demonstrar a

idoneidade da documentação.

Ou seja, nestes casos, embora tampouco a banalização do pleito de

conversão do feito  em diligência  esteja  autorizada,  o  espaço  para  fins  de  diligências

voltadas  à  verificação  da  credibilidade  documental  há  de  ser  mais  flexibilizado,

especialmente diante da procedência diferenciada da documentação.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem decidido

pela  revogação do benefício quando se verifica que existem inconsistências ou indícios

de fraude na documentação apresentada, sobretudo naqueles casos em que é expedida

por entidades particulares538. 

Foi o que se verificou da seguinte decisão da 2ª Câmara Criminal,

em que foi  ressaltado incumbir  ao  Requerente  o  ônus de provar  o  cumprimento  dos

requisitos  necessários  para  a  concessão  do  benefício,  o  que  inclui,  por  evidente,  a

idoneidade da documentação apresentada:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
REMIÇÃO  DE  PENA  POR  ESTUDO  PROFISSIONALIZANTE.  PRETENSÃO
RECURSAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ACOLHIMENTO.  INCONSISTÊNCIAS
NA  DOCUMENTAÇÃO  APRESENTADA.  MERO  CERTIFICADO  SEM
AUTENTICAÇÃO  OFICIOSA  E  SEM  A  INDICAÇÃO  PRECISA  DA  CARGA
HORÁRIA  EFETIVAMENTE  CUMPRIDA.  NECESSIDADE  DE
COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR COM O GRAU DE
CERTEZA NECESSÁRIO AS CONDIÇÕES DA REMIÇÃO A SER CONCEDIDA.
FORMALIDADES  MÍNIMAS  EXIGIDAS  PARA  DAR  LEGITIMIDADE  AO
PROCEDIMENTO.  INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  QUE  SE  IMPÕE,  SEM
PREJUÍZO DE A DEFESA FORMULAR NOVO PEDIDO APARELHADO COM A
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (…) II  -  No caso dos autos,  contudo,  a documentação
apresentada pelo apenado, relativas à frequência de curso profissionalizante
junto  à  instituição  Procemp  Informática,  não  se  mostra  consistente,
notadamente  no  tocante  à  carga  horária  efetivamente  cumprida  pelo
reeducando, sendo tal informação imprescindível para se proceder à remição. É
necessário ainda, consoante comumente se exige em procedimentos como
este,  que  os  referidos  Certificados  apresentados  sejam  chancelados
mediante autenticação oficiosa, a ser realizada por tabelião competente, sem
prejuízo  do  reconhecimento  das  firmas  ali  existentes,  formalidades  estas
exigidas para dar um mínimo de legitimidade ao procedimento da remição de
pena  realizado  perante  o  Poder  Judiciário.  III  -  Tem-se  pois  por  ora,

538 Ainda que este fato não seja apto a gerar qualquer tipo de preclusão para o sentenciado, caberá a ele,
se  assim  desejar,  buscar  o  deferimento  do  benefício  por  meio  de  outro  pleito  que  haverá  de  estar
devidamente instruído.

507



508508

impossibilitado o deferimento do benefício ao apenado, cabendo à defesa formular
novo  pedido  de remição de pena devidamente aparelhado com documentação
consistente  (certificado autenticado,  indicando a forma de realização do curso,
presencial ou à distância - online ou apostila, com histórico de aproveitamento,
controle  de frequência,  e  notadamente com a indicação clara  e  inequívoca  da
carga horária exata que o curso permite aferir), a fim de esclarecer os pontos
obscuros que com tão somente os referidos documentos não foi possível se
perquirir, formalidades estas exigidas para dar um mínimo de legitimidade ao
procedimento da remição de pena realizado perante o Poder Judiciário. (TJ-
PR - EP: 14347958 PR 1434795-8 (Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes,
Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª Câmara Criminal,  Data de Publicação: DJ:
1764 21/03/2016) – sem grifos no original.

Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao entendimento que tem

prevalecido a respeito da impossibilidade recursal da decisão que converte o feito em

diligências nesta  seara.  Este  entendimento  parte  da  premissa  de  estar-se  diante  de

sentença  não  terminativa.  Nesse  sentido,  assim  restou  reconhecido  pela  5ª  Câmara

Criminal de nosso Tribunal:

RECURSO  DE  AGRAVO.  EXECUÇÃO  DE  PENA.  REMIÇÃO  POR  ESTUDO
CONCEDIDA  PARCIALMENTE  PELO  JUÍZO.  FEITO  CONVERTIDO  EM
DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO  PARA  QUE  O  APENADO  APRESENTE  OS
COMPROVANTES DE CONCLUSÃO DE CURSO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
PELA VIA DO  RECURSO  DE  AGRAVO.  INVIABILIDADE.  SENTENÇA NÃO
TERMINATIVA. POSSIBILIDADE  DE  REQUISIÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO
PERANTE A DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
POR UNANIMIDADE. 1. O condenado poderá remir por trabalho ou estudo parte
do tempo de execução da pena, atividade consistente em ensino fundamental,
médio,  inclusive profissionalizante ou superior  e requalificação profissional,  nos
termos do inciso I, § 1º, art. 126, da LEP. 2. No mais, as atividades de estudo dos
quais faz referência o § 1º podem ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia  de  ensino  à  distância,  desde  que  certificadas  pelas  autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados, o que não ocorre no caso dos
autos. (TJ-PR - EP: 13596368 PR 1359636-8 (Acórdão), Relator: José Laurindo de
Souza  Netto,  Data  de  Julgamento:  06/08/2015,  5ª  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: DJ: 1633 21/08/2015) – sem grifos no original.

Já quanto ao  momento da aferição documental e do pleito de

conversão –  aspectos  diretamente  relacionados  àquela  provocação  efetuada  pelo  2o

Grupo de Procuradoria de Justiça a esta unidade –, não parece haver dúvida de que o

ideal  é que a confiabilidade dos documentos seja aferida em primeiro grau,  antes da

concessão do benefício. 

É que a perquirição da autenticidade em segunda instância,  com
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eventual revogação do concedido, embora possa impedir que o sentenciado desfrute do

benefício,  não impedirá alguns dos possíveis efeitos que a concessão inicial  pode ter

gerado. Pense-se, particularmente, nos casos em que a alteração da pena tenha feito

com que fosse possível uma progressão de regime, livramento condicional ou mesmo

indulto. Afinal, é de todos sabido que o agravo em execução é figura recursal que não

possui efeito suspensivo, nos termos art. 197 da Lei de Execuções Penais.

Até porque, especificamente em relação a esta possibilidade –  da

conversão ser efetuada em grau recursal no curso de julgamento de agravo em execução

–, quer nos parecer que a adoção da postura institucional merecerá redobrada cautela.

Isto porque, por primeiro, é necessário reconhecer que a verificação

da confiabilidade da documentação que instrui o pedido apresenta-se como  verdadeiro

pressuposto para a concessão do benefício. Daí a imprescindibilidade de sua análise no

juízo originário. Neste sentido, caso este juízo negue a realização de diligências a fim de

comprovar a confiabilidade da documentação – mesmo com a existência de indícios de

fraude  ou  inconsistências  –  e  defira  o  pedido  formulado,  a  dúvida  recai  sobre  um

pressuposto  para  a  concessão  realizada.  Uma  tal  decisão,  por  isto,  permite  à  sua

impugnação  por  parte  do  Ministério  Público  pela  via  recursal  adequada,  justamente

buscando fazer cessar a produção de seus efeitos. Nessa linha de raciocínio, já existem

algumas decisões:

RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA - DECISÃO
QUE  MANTEVE  A  REMIÇÃO  DE  PENA  POR  ESTUDO  EM  CURSO
PROFISSIONALIZANTE  -  ALEGADA AUSÊNCIA DE  PROVAS  ACERCA DA
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS - NÃO OBSERVADOS OS REQUISITOS DO
ART.  126  DA  LEP  -  SÉRIAS  DÚVIDAS  QUANTO  À  CREDIBILIDADE  DA
DOCUMENTAÇÃO. Diante das diversas controvérsias acerca da validade dos
documentos que comprovam o direito à remição da pena, a análise criteriosa
destes é medida que se impõe. De fato, a remição não poderá ser concedida
ao  apenado,  sem  antes  a  realização  de  uma  análise  criteriosa  dos
documentos juntados para a concessão do benefício. Constatada qualquer
irregularidade com as exigências da lei, a remição da pena não será cabível.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. Recurso de Agravo nº 1.571.069-5 Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná. (TJ-PR - EP: 15710695 PR 1571069-5 (Acórdão),
Relator:  Gamaliel  Seme  Scaff,  Data  de  Julgamento:  02/02/2017,  3ª  Câmara
Criminal, Data de Publicação: DJ: 428 15/02/2017) – sem grifos no original.

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
REMIÇÃO  DE  PENA  POR  ESTUDO  PROFISSIONALIZANTE.  PRETENSÃO
RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. INCONSISTÊNCIA NA
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DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.  INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE POSSUI
DOIS  CADASTROS  NO  CNJ  AMBOS  COMO  M.E.I.  E  NÃO  MANTÉM
CONVÊNIO  COM  UNIDADES  PENAIS.  CERTIFICADO  SEM  A  INDICAÇÃO
PRECISA DA CARGA HORÁRIA E MÉTODO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  CONSTANTES  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  44  do  CNJ  e  DAS
FORMALIDADES  MÍNIMAS  EXIGIDAS  PARA  CONCESSÃO  DA  REMIÇÃO.
DECISÃO  REFORMADA.  RECURSO  PROVIDO.  (TJ-PR  -  EP:  15160851  PR
1516085-1  (Acórdão),  Relator:  Laertes  Ferreira  Gomes,  Data  de  Julgamento:
17/11/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1938 08/12/2016) – sem
grifos no original.

RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO  –  FUNDADAS  DÚVIDAS  ACERCA  DA  IDONEIDADE  DOS
DOCUMENTOS  –  PROVA INSUFICIENTE  –  AGRAVO  PROVIDO.  O  Juiz  da
Execução deve ser prudente e se cercar de cuidados ao conceder a remição, haja
vista  que  pode  ocorrer  fraude,  tanto  no  estudo  quanto  no  trabalho.  Havendo
fundadas dúvidas acerca da idoneidade dos documentos apresentados,  a
remição  não pode  ser  deferida  sem antes  se  proceder  a  uma rigorosa  e
completa  avaliação,  porquanto  a  mera  juntada  de  certificados  não  é
suficiente  para  a  concessão  do  benefício”. (TJPR  -  5ª  C.Criminal  -  RA -
1514403-1 -  Curitiba -  Rel.:  Rogério  Coelho -  Unânime -J.  30.06.2016) –  sem
grifos no original.

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO POR
ESTUDO  PROFISSIONALIZANTE.  CERTIFICADO  DESPROVIDO  DE
CREDIBILIDADE.  PROVA INSUFICIENTE.  INDÍCIOS DE FRAUDE.  RECURSO
PROVIDO.  Inexistindo  nos  autos  elementos  de  convicção  suficientes  para  a
remição de pena pelo estudo profissionalizante, visto que os certificados juntados
são  desprovidos  de  credibilidade,  o  pedido  deve  ser  indeferido.  (TJPR  -  4ª
C.Criminal  -  RA -  1201781-9  -  Curitiba  -  Rel.:  Jefferson  Alberto  Johnsson  -
Unânime - - J. 12.02.2015)

Por outro lado,  nos casos em que o benefício foi concedido e a

decisão já transitou em julgado para o Ministério Público, havendo recurso somente

por  parte  do  sentenciado  (v.g. buscando  a  remição  de  mais  dias  do  que  lhe  fora

concedido), não nos parece possível a execução de diligências com a finalidade de aferir

a autenticidade da documentação que ensejou o deferimento do pedido, especialmente

diante do risco da violação do princípio non reformatio in pejus. 

Nestes  casos,  salvo  melhor  juízo,  alternativa  não  restará  senão

aquela de buscar a apuração de eventual crime de falso na esfera própria.

Finalmente,  sob  outro  prisma,  a  situação  também  será  diversa

naqueles  casos  em  que  já  houve  a  concessão  do  benefício  e  não  houve  a

insurgência de quaisquer das partes, despertando-se para a existência de indícios de

fraude apenas em grau recursal  afeto à matéria distinta. Pense-se, por exemplo, num
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pleito recursal  relacionado à progressão de regime prisional  que se lastreia  em lapso

temporal de cumprimento de pena que já conta com remições concedidas.

Neste caso, a nosso sentir, a tentativa de reabertura da realização

de diligências em segundo grau para fins de aferir a credibilidade da documentação então

juntada – e, frise-se, já reconhecida sem insurgência no juízo a quo – estaria usurpando a

análise  recursal  de  uma matéria  que não lhe  fora  sequer  devolvida (efeito  devolutivo

recursal). Ou seja, por via transversa, se estaria contornado a preclusão daquela decisão

da instância ordinária, já atingida a partir da ausência de qualquer recurso no momento

oportuno.

Até  onde  se  alcança,  quer-nos  parecer  que  esta  hipótese  dará

ensejo, novamente, tão só à adoção de providências voltadas a apuração do falso na

esfera oportuna. Especificamente em relação aos reflexos executórios da remição então

concedida, porém, nada mais poderá ser feito.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegado a  este  ponto,  sem embargo do incondicional  respeito  à

convicção  e  independência  funcional  de  cada  Membro  do  Ministério  Público  com

atribuições  nesta  seara,  a  título  de  considerações  finais,  pode-se  sintetizar  que  o

aprofundamento efetuado pela equipe deste Centro de Apoio teve condições de constatar

os seguintes aspectos dignos de nota:

i) Recente  manifestação  da  Procuradoria-Geral  da  República

arquivou o procedimento que visava aferir vício de inconstitucionalidade em relação à Lei

Estadual n.º 17.329/2012, a qual prevê a remição por leitura no Estado do Paraná;

ii) As previsões do artigo 130 da Lei n.º 7.210/84 e do artigo 16 da

Lei Estadual n.º 17.329/2012 demonstram uma preocupação diferenciada pelo legislador,

federal e estadual, em relação à fraude na documentação utilizada para instruir pedidos

de remição de pena;

iii) A  verificação  da  confiabilidade  dos  documentos  figura  como

verdadeiro pressuposto para a concessão do benefício, o que força a reconhecer que a
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análise  da documentação apresentada  para  fins  de  pedido de  remição seja  efetuada

ainda pelo Juízo de origem;

iv) No juízo ordinário, exerce o Ministério Público uma atribuição de

fiscalização e monitoramento da concessão do benefício da remição, zelando para que a

respectiva  documentação não apresente  inconsistências,  sendo por  isto  oportuna sua

insurgência em face de decisões concessivas que se mostrem precipitadas;

v) É oportuno o requerimento de conversão do feito em diligência

quando presentes suspeitas de fraudes ou inconsistências documentais relacionadas à

comprovação do benefício,  sendo válido observar os distintos tratamentos conforme a

origem pública ou privada da documentação;

vi)  Tem prevalecido que a conversão do feito em diligência no bojo

de recurso de agravo em execução, especificamente manejado a partir  da precipitada

decisão concessiva do benefício, é de todo possível, ainda que se tenha presente que, a

inexistência  de  efeito  suspensivo  desta  modalidade  recursal  poderá  propiciar  que  a

decisão  recorrida  persista  surtindo  efeitos  e  impacte,  inclusive,  em  outros  benefícios

executórios tomados a partir do novo cálculo da pena;

vii) Uma  interpretação  sistemática  permite  concluir  que  naqueles

casos  em  que  exista  recurso  exclusivo  do  sentenciado,  a  eventual  aferição  de

autenticidade  da  documentação  carreada  encontrará  obstáculo  no  princípio  non

reformatio in pejus, de modo que sua verificação estará limitada à análise de eventual

prática de crime de falso na esfera própria;

viii)  Da  mesma  forma,  naqueles  casos  em  que  tenha  sido

homologada a concessão do benefício sem que quaisquer das partes tenha se insurgindo

pela via recursal, a verificação extemporânea da existência de indícios de fraude apenas

em grau recursal afeto à matéria distinta encontrará obstáculo na preclusão da matéria,

devendo por isto, igualmente, implicar tão só na adoção de providências voltadas para a

apuração do falso na devida esfera.
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ESTUDO 35

Remição da pena pelo trabalho e suspeita de falsidade
Ano de publicação, 2017539

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E METODOLÓGICAS

Trata-se  de  provocação  chegada  a  este  Centro  de  Apoio

Operacional  a  partir  de  pleito  trazido  pelo  2o Grupo  de  Procuradorias  Criminais  do

Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de noticiar uma temática corriqueira

que estaria sendo enfrentada por aquela instância de execução. 

Cinge-se  à  análise  a  respeito  dos  casos  em  que  são  utilizados

certificados com graves suspeitas de fraude para instruir pedidos de remição de pena,

com fundamento no art. 126 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).

A questão principal trazida estaria em aferir a oportunidade, em sede

de agravo em execução, da própria Procuradoria de Justiça atuante requerer a conversão

do feito em diligência, a fim de averiguar a confiabilidade e/ou veracidade dos documentos

utilizados pelo sentenciado para instruir o pedido de remição da pena.

Até  onde  consta,  existiriam  notícias  frequentes  de  utilização  de

documentos falsos ou fraudados para instruir incidentes de remição de pena no Estado do

Paraná,  noticiando-se inclusive  a  possibilidade da existência  de  associação criminosa

atuando no fornecimento deste tipo de documento540.

Dado o aspecto eminentemente procedimental do quanto há de ser

aferido,  o  presente  estudo  será  baseado,  especialmente,  em  pesquisa  das  decisões

recentes do Tribunal de Justiça do Paraná a respeito do tema.

Não  é  demais  ressaltar  que,  diante  da  natureza  das  atribuições

539 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
540 Toma-se como referência informações trazidas a este Centro de Apoio Operacional por Promotores de
Justiça atuantes das Varas de Execuções Penais de Curitiba.
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afetas  a  esta  unidade  de  apoio  e,  especialmente,  da  independência  funcional

constitucionalmente assegurada aos membros do Ministério Público, a pretensão deste

Estudo  não  é  outra,  senão  oportunizar  uma  análise  global  do  assunto  trazido  e  das

questões que decorrem da mencionada situação, buscando subsidiar o Órgão consulente

na tomada de suas decisões.

2 ANÁLISE DO TEMA

Inicialmente, cumpre-nos mencionar o marco normativo que envolve

o presente tema, especificamente no que diz respeito ao objeto da análise.

A Lei de Execuções Penais trata da remição da pena pelo trabalho

ou estudo nos artigos 126 e seguintes, tendo especial interesse para o tema aqui tratado

o quanto disposto nos seguintes dispositivos:

Art.  126.  O condenado que  cumpre a  pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
(...)
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial  ou por  metodologia  de ensino a distância  e
deverão  ser  certificadas  pelas  autoridades  educacionais  competentes  dos
cursos frequentados. 
(…)
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento  da  pena,  desde  que  certificada  pelo  órgão  competente  do
sistema de educação. 
§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que
usufrui liberdade condicional poderão remir,  pela frequência a curso de ensino
regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do
período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 
(...)
§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público
e a defesa.
(…)
Art. 129.  A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando
ou  estudando,  com  informação  dos  dias  de  trabalho  ou  das  horas  de
frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
§ 1o O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de
ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. 
(...)
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Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar
falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição. (gn)

Em caráter complementar, também há disposições sobre o tema na

Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça que merecem traslado:

Art. 1º (...)

I  -  para  fins  de  remição  pelo  estudo  (Lei  nº  12.433/2011),  sejam valoradas e
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas
que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza
cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto
integradas  ao  projeto  político-pedagógico  (PPP)  da  unidade  ou  do  sistema
prisional local e  sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou
conveniada com o poder público para esse fim;

II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim,
possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades
competentes podem conter, sempre que possível:

a)  disposições  a  respeito  do  tipo  de  modalidade  de  oferta  (presencial  ou  a
distância);

b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou
tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;

c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;

d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;

f) forma de realização dos processos avaliativos;

III  -  considerem,  para  fins  de  remição  pelo  estudo,  o  número  de  horas
correspondente  à  efetiva  participação  do  apenado  nas  atividades
educacionais,  independentemente  de  aproveitamento,  exceto,  neste  último
aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do
estabelecimento  penal  (LEP,  art.  129,  §  1º),  ocasião  em  que  terá  de
comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente,
tanto a frequência, como o aproveitamento escolar.

IV  -  na  hipótese  de  o  apenado  não  estar,  circunstancialmente,  vinculado  a
atividades regulares  de  ensino  no  interior  do  estabelecimento  penal  e  realizar
estudos  por  conta  própria,  ou  com  simples  acompanhamento  pedagógico,
logrando, com isso,  obter aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão  do  ensino  fundamental  Exame  Nacional  para  Certificação  de
Competências de Jovens e Adultos  (ENCCEJA) ou médio  Exame Nacional  do
Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art.
126 da LEP (Lei n. 7.210/84) (…). (gn)

Da  análise  dos  dispositivos  mencionados  extrai-se  que,  na

atualidade, a concessão do benefício da remição está essencialmente condicionada à

efetiva comprovação da atividade realizada pelo sentenciado, seja ela de natureza laboral
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ou educacional. Daí a importância entregue pelo legislador à regulamentação da forma de

documentar esta atividade.

A preocupação diferenciada restou evidenciada na previsão do art.

130  da  LEP,  estabelecendo  a  possibilidade  de  configuração  do  crime  de  falsidade

ideológica neste âmbito,  especialmente,  naqueles casos em que o pedido de remição

estiver acompanhado de documento em que tenha sido inserida uma declaração falsa.

Em certa medida, referida previsão era de todo desnecessária,  já

que o comportamento do falso, aqui, em nada difere daquele previsto no Código Penal.

Não por outra razão, embora na redação do artigo 130 não tenha sido realizada qualquer

referência às demais possibilidades de falso, parece evidente que também nesta seara

poderão  elas  ter  incidência,  em  especial,  quando  presente  hipóteses  de  falsidade

documental material.

Assim, até onde se alcança, a única finalidade do detalhamento da

previsão trazida pela LEP só pode estar numa intenção e preocupação do legislador em

reforçar a importância que foi entregue à documentação que atesta a atividade  que vai

interferir na remição.

Não parece ser outro o entendimento traçado pela doutrina pátria

que, inclusive, procura ir além e ressaltar a importância não só desta documentação, mas

da essência da atividade realizada:

Não se deve deixar de analisar eventual fraude nos estudos, o que, logicamente,
pode dar-se no trabalho. O preso que frequentar as aulas sem aproveitamento
algum, algo que pode ser captado pelo professor (presencialmente ou à distância)
pelo fracasso completo em provas e trabalhos periódicos  deve ser excluído do
programa de estudo. (…)

Voltamos a insistir num ponto: basta a frequência a curso de ensino regular ou
profissional  para  dar  direito  à  remição.  Entretanto,  deve-se  apurar  um
aproveitamento  mínimo,  a  fim  de  não  dar  ensejo  à  fraude.  Exemplo:  o
condenado, em regime aberto, matricula-se em um curso fantasma (algo comum
no Brasil), não aprende nada e ganha a remição de brinde. Da mesma forma que
se  deve  privilegiar  o  estudo  como  método  de  reeducação,  proporcionando  a
remição, demanda-se seriedade na individualização executória da pena. Por isso,
quando em regime aberto, se o sentenciado optar pelo estudo, deve o magistrado
valer-se  do  disposto  pelo  art.  115,  caput,  da  Lei  de  Execução  Penal,
estabelecendo  como  condição  especial,  a  comprovação  do  aproveitamento  no
curso escolhido. Essa comprovação pode dar-se mensalmente, sob pena de não
haver o reconhecimento da remição. (…)

Quando  se  menciona  a  prova  do  aproveitamento,  não  se  pretende  a
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demonstração de êxito no curso (concluir com sucesso), mas a evidência de
que o sentenciado frequenta as aulas,  faz os trabalhos e provas e obtém
avaliação mínima, atestada pela direção do curso. O que não é admissível é o
engodo, montado e acolhido pelo Judiciário como arremedo de estudo. Ademais,
note-se que a própria lei menciona a expressão aproveitamento escolar (art. 129,
§1º, LEP).541

Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do
instituto, determina-se que a remição depende da declaração do juiz da execução,
ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa. Deverão estar comprovados
os dias de trabalho e estudo efetivos do sentenciado e o número de horas das
atividades  desenvolvidas.  (…)  Na  hipótese  de  estudo  fora  do  estabelecimento
penal,  cabe  ao  condenado  comprovar,  também mensalmente,  a  frequência  ao
curso e o aproveitamento escolar por meio de declaração da unidade de ensino.542

A partir  daí, o que se vê é que, embora escassos, há sim alguns

instrumentos que se mostram aptos para efetivar a realização de um maior controle da

documentação apresentada. E é neste ponto que ganha relevo a atuação ministerial nesta

área.

Com  efeito,  tendo  sido  noticiado  um  incremento  nas  notícias  de

utilização  de  certificados  suspeitos  para  instruir  pedidos  de  remição  de  pena  pelo

estudo543 e verificando-se que a concessão deste benefício por certos Juízos não estaria

sendo  acompanhada  de  uma  maior  cautela  na  verificação  da  autenticidade  dos

documentos, resta ao Ministério Público resguardar que esta seja efetuada, sempre que

presentes indícios de fraude na documentação.

Neste sentido, diversos recursos de agravo em execução têm sido

interpostos pelo Ministério Público, visando a revogação da remição quando não há uma

comprovação mínima de veracidade da documentação apresentada ou, ainda, naqueles

casos em que existem indícios de fraude.

Afinal, não se pode admitir que a mera apresentação de qualquer

certificado por parte do sentenciado seja causa automática de deferimento da remição da

pena, como se atividade puramente de natureza administrativa se tratasse. Ou seja, há

sim  espaço  para  uma  atuação  de  monitoramento  e  verificação  das  condições

541 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 984-986 (gn).
542 MIRABETE, Julio Fabbrini.  Execução penal  : comentários à lei n. 7.210, de 11-7-1984. 12 ed. São
Paulo: Atlas, 2014. p. 599.
543 Toma-se  como  referência,  tal  qual  mencionado,  informações  trazidas  a  este  Centro  de  Apoio
Operacional por Promotores de Justiça atuantes das Varas de Execuções Penais de Curitiba.
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documentais mínimas para a concessão do benefício que está sendo realizada. 

E  é,  neste  particular,  que  surge  a  possibilidade  do  pleito  de

conversão do feito em diligência. Até porque, não se poderia atribuir ao Ministério Público

o ônus de, desde logo, comprovar esta suspeita da falsidade, pois sequer existiriam meios

aptos e oportunidade procedimental para tanto.

No âmbito do Estado do Paraná, esta forma de interpretação parece

ter sido verificada quando do decidido pelo Juiz Substituto de 2º Grau, Jefferson Alberto

Johnsson, no Agravo em Execução n. 1201781-9:

(...)

Diante do acima exposto, qual seja a escancarada inidoneidade dos documentos
apresentados para o fim pretendido, a remição não pode ser deferida. Cumpre
destacar  que  a  mera  juntada  de  certificados,  sem  comprovação  de  origem  e
autenticidade, não é suficiente para concessão do benefício pretendido. (TJPR - 4ª
C.Criminal  -  RA -  1201781-9  -  Curitiba  -   Rel.:  Jefferson  Alberto  Johnsson  -
Unânime -  - J. 12.02.2015)

Tal procedimento é necessário para garantir a legitimidade e eficácia

da medida, sob pena de estar o Poder Judiciário simplesmente chancelando o pedido

formulado, mesmo daqueles baseados em documentação inconsistente.

Assim, em sendo a remição um direito subjetivo do sentenciado deve

ele,  ao  formular  o  requerimento,  apresentar  toda  a  documentação  necessária  e

comprobatória do seu direito, cabendo ao Ministério Público, na função de fiscalizador da

execução (art.  67 da LEP),  a conferência destes documentos,  além da verificação do

cumprimento  dos  demais  requisitos  legais,  apontando  conforme  o  caso  eventuais

inconsistências.  E  será,  precisamente,  no  exercício  desta  atribuição  que  surgirá  a

possibilidade da conversão do feito em diligência, nos termos já referidos. 

Até porque, nos precisos termos do art. 68, inciso II, alínea “a”, da

LEP, incumbe ao Ministério Público requerer todas as providências que sejam necessárias

ao  bom  desenvolvimento  do  processo  executivo,  sendo  de  toda  evidência  que  um

requerimento de verificação de credibilidade de documentação afeta à concessão de um

benefício  certamente  será  apto  a  impactar  neste  bom  desenvolvimento  do  processo

executivo.
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Esta providência acautelatória do Ministério Público, entretanto, não

há  de  ser  banalizada,  efetuando-se  provocações  de  conversões  de  julgamentos  em

diligência perante toda e qualquer documentação juntada.

É que, neste âmbito, não se pode olvidar que certos documentos,

quando  emitidos  pela  Administração  Pública,  em  princípio,  estão  dotados  de

reconhecida  presunção  de  veracidade.  De  modo  que,  estando  presentes  todas  as

informações  necessárias  ao  preenchimento  de  seus  requisitos,  em tese,  não  haveria

espaço à contestação de sua credibilidade. Afinal, trata-se de efeito imediato de uma das

características presentes em todo e qualquer ato administrativo. 

Esta  presunção,  porém, poderá ser objeto de contestação sempre

que  presentes  fortes  indícios  em  sentido  contrário,  já  que  serão  precisamente  estes

indícios que fundamentarão a não adoção da regra geral da presunção de veracidade.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  tanto  da  doutrina  quanto  da

jurisprudência:

É necessário  que  se  comprovem os  dias  trabalhados com a apresentação  de
atestado que satisfaça todas as exigências legais para o fim a que se destina,
especificando quais os dias em que o sentenciado efetivamente trabalhou e se não
cometeu faltas. Nesse sentido, o atestado firmado pelo diretor do instituto penal
goza  de  plena  idoneidade,  tratando-se  de  presunção  juris  tantum,  pois  os
documentos  oriundos  da  Administração  Pública  são  válidos  até  prova  em
contrário.544

RECURSO DE AGRAVO - REMIÇÃO DA PENA - TRABALHO REALIZADO EM
CADEIA PÚBLICA -  IDONEIDADE DO ATESTADO DE TRABALHO PRESENTE
NOS  AUTOS  -  DOCUMENTO  FIRMADO  PELA  AUTORIDADE  POLICIAL,
ATESTANDO  QUE  O  APENADO  TRABALHOU  EM  ATIVIDADES  DE
ARTESANATO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS
EM SENTIDO CONTRÁRIO -  EVENTUAL AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO
LABOR NÃO COMPROVADA O QUE, ADEMAIS, NÃO PODE PREJUDICAR O
APENADO - EXPECTATIVA DO REEDUCANDO EM VER SUA PENA REMIDA -
REQUISITOS  EFETIVAMENTE  ATENDIDOS  -  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇARecurso de Agravo nº 1.388.661-6 fls. 2. (TJ-
PR -  EP: 13886616 PR 1388661-6 (Acórdão),  Relator:  Dilmari  Helena Kessler,
Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Câmara Criminal,  Data de Publicação: DJ:
1835 06/07/2016) – sem grifos no original.

Por  outro  lado,  nos  casos  de  apresentação  de  documentos

particulares, emitidos por empresas de ensino ou outros entes que não fazem parte da

544 MARCÃO. Renato. Curso de execução penal. 13 ed. São Paulo; Saraiva, 2015. p. 217/218 (gn).

519



520520

Administração Pública,  não há que se falar em presunção de veracidade,  cabendo ao

requerente, em caso de inconsistências, demonstrar a idoneidade da documentação.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem decidido

pela  revogação do benefício quando se verifica que existem inconsistências ou indícios

de fraude na documentação apresentada, sobretudo naqueles casos em que é expedida

por entidades particulares. 

Ainda que este fato não seja apto a gerar qualquer tipo de preclusão

para  o  sentenciado,  caberá  a  ele,  por  meio  de  outro  pleito  que  esteja  devidamente

instruído com toda a documentação comprobatória, buscar o deferimento do benefício.

É o que se verifica da seguinte decisão da 2ª Câmara Criminal:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
REMIÇÃO  DE  PENA  POR  ESTUDO  PROFISSIONALIZANTE.  PRETENSÃO
RECURSAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ACOLHIMENTO.  INCONSISTÊNCIAS
NA  DOCUMENTAÇÃO  APRESENTADA.  MERO  CERTIFICADO  SEM
AUTENTICAÇÃO  OFICIOSA  E  SEM  A  INDICAÇÃO  PRECISA  DA  CARGA
HORÁRIA  EFETIVAMENTE  CUMPRIDA.  NECESSIDADE  DE
COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR COM O GRAU DE
CERTEZA NECESSÁRIO AS CONDIÇÕES DA REMIÇÃO A SER CONCEDIDA.
FORMALIDADES  MÍNIMAS  EXIGIDAS  PARA  DAR  LEGITIMIDADE  AO
PROCEDIMENTO.  INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  QUE  SE  IMPÕE,  SEM
PREJUÍZO DE A DEFESA FORMULAR NOVO PEDIDO APARELHADO COM A
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (…)  II  -  No caso dos autos,  contudo,  a documentação
apresentada pelo apenado, relativas à frequência de curso profissionalizante
junto  à  instituição  Procemp  Informática,  não  se  mostra  consistente,
notadamente  no  tocante  à  carga  horária  efetivamente  cumprida  pelo
reeducando,  sendo  tal  informação  imprescindível  para  se  proceder  à
remição.  É  necessário  ainda,  consoante  comumente  se  exige  em
procedimentos como este, que os referidos Certificados apresentados sejam
chancelados  mediante  autenticação  oficiosa,  a  ser  realizada  por  tabelião
competente,  sem  prejuízo  do  reconhecimento  das  firmas  ali  existentes,
formalidades  estas  exigidas  para  dar  um  mínimo  de  legitimidade  ao
procedimento da remição de pena realizado perante o Poder Judiciário. III -
Tem-se pois por ora, impossibilitado o deferimento do benefício ao apenado,
cabendo à defesa formular novo pedido de remição de pena devidamente
aparelhado com documentação consistente (certificado autenticado, indicando
a forma de realização do curso, presencial ou à distância - online ou apostila, com
histórico  de  aproveitamento,  controle  de  frequência,  e  notadamente  com  a
indicação clara e inequívoca da carga horária exata que o curso permite aferir), a
fim de esclarecer os pontos obscuros que com tão somente os referidos
documentos não foi possível se perquirir, formalidades estas exigidas para
dar  um  mínimo  de  legitimidade  ao  procedimento  da  remição  de  pena
realizado perante o Poder Judiciário.  (TJ-PR  -  EP: 14347958 PR 1434795-8
(Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª
Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:  DJ:  1764  21/03/2016)  –  sem grifos  no
original.
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Assim, fica claro, neste último caso, que incumbe ao Requerente o

ônus de provar o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício,

incluindo, por evidente, a idoneidade da documentação apresentada.

Por  óbvio,  o  ideal  é  que  a  confiabilidade  dos  documentos  que

instruem  o  pedido  seja  aferida  em  primeiro  grau,  antes  da  concessão  do  benefício.

Perquirir  a  autenticidade  em  segunda  instância,  com  a  posterior  revogação,  embora

impeça que o sentenciado desfrute do benefício em sua plenitude, não impede alguns dos

possíveis efeitos que a concessão do benefício pode ter gerado, em especial nos casos

em que  a  alteração  da  pena  faz  com que  seja  possível  a  progressão  de  regime,  o

livramento condicional ou o indulto. Afinal, é de todos sabido que o agravo em execução é

figura recursal que não possui efeito suspensivo, nos termos art. 197 da Lei de Execuções

Penais.

Em caráter complementar, é válido ainda destacar o entendimento

que tem prevalecido a respeito da impossibilidade recursal da decisão que converte o

feito  em diligências  nesta  seara.  Este  entendimento  parte  da  premissa  de  estar-se

diante de sentença não terminativa.  Nesse sentido,  assim restou reconhecido pela 5ª

Câmara Criminal de nosso Tribunal:

RECURSO  DE  AGRAVO.  EXECUÇÃO  DE  PENA.  REMIÇÃO  POR  ESTUDO
CONCEDIDA  PARCIALMENTE  PELO  JUÍZO.  FEITO  CONVERTIDO  EM
DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO  PARA  QUE  O  APENADO  APRESENTE  OS
COMPROVANTES DE CONCLUSÃO DE CURSO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
PELA VIA DO  RECURSO  DE  AGRAVO.  INVIABILIDADE.  SENTENÇA NÃO
TERMINATIVA. POSSIBILIDADE  DE  REQUISIÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO
PERANTE A DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
POR UNANIMIDADE. 1. O condenado poderá remir por trabalho ou estudo parte
do tempo de execução da pena, atividade consistente em ensino fundamental,
médio,  inclusive profissionalizante ou superior  e requalificação profissional,  nos
termos do inciso I, § 1º, art. 126, da LEP. 2. No mais, as atividades de estudo dos
quais faz referência o § 1º podem ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia  de  ensino  à  distância,  desde  que  certificadas  pelas  autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados, o que não ocorre no caso dos
autos. (TJ-PR - EP: 13596368 PR 1359636-8 (Acórdão), Relator: José Laurindo de
Souza  Netto,  Data  de  Julgamento:  06/08/2015,  5ª  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: DJ: 1633 21/08/2015) – sem grifos no original.

Resta enfrentar, finalmente, a  possibilidade desta conversão em
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diligências  ser  efetuada  em  grau  recursal,  ou  seja,  após  a  prévia  concessão  do

benefício pelo juízo a quo, no curso de julgamento de agravo em execução.

Quer nos parecer que a atuação ministerial aqui merece redobrada

cautela. Isto porque, por primeiro, como já pontuado, a verificação da confiabilidade da

documentação que instrui  o pedido apresenta-se como  verdadeiro pressuposto para a

concessão do benefício, cabendo, portanto, ao juízo originário tal análise.

Caso  o  juízo  a  quo negue  a  realização  de  diligências  a  fim  de

comprovar  a  confiabilidade  da  documentação  que  instrui  o  pedido,  mesmo  com  a

existência de indícios de fraude ou inconsistências – em desconformidade, portanto, com

a previsão legal e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ – e defira o pedido formulado pelo

sentenciado, ausente estará um pressuposto para a concessão realizada. Uma tal decisão

dará ensejo à sua impugnação por parte do Ministério Público pela via recursal adequada,

justamente buscando fazer cessar, de imediato, a produção de seus efeitos. 

Nessa linha de raciocínio, já existem algumas decisões:

RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA - DECISÃO
QUE  MANTEVE  A  REMIÇÃO  DE  PENA  POR  ESTUDO  EM  CURSO
PROFISSIONALIZANTE  -  ALEGADA AUSÊNCIA DE  PROVAS  ACERCA DA
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS - NÃO OBSERVADOS OS REQUISITOS DO
ART.  126  DA  LEP  -  SÉRIAS  DÚVIDAS  QUANTO  À  CREDIBILIDADE  DA
DOCUMENTAÇÃO. Diante das diversas controvérsias acerca da validade dos
documentos que comprovam o direito à remição da pena, a análise criteriosa
destes é medida que se impõe. De fato, a remição não poderá ser concedida
ao  apenado,  sem  antes  a  realização  de  uma  análise  criteriosa  dos
documentos juntados para a concessão do benefício. Constatada qualquer
irregularidade com as exigências da lei, a remição da pena não será cabível.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. Recurso de Agravo nº 1.571.069-5 Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná. (TJ-PR - EP: 15710695 PR 1571069-5 (Acórdão),
Relator:  Gamaliel  Seme  Scaff,  Data  de  Julgamento:  02/02/2017,  3ª  Câmara
Criminal, Data de Publicação: DJ: 428 15/02/2017) – sem grifos no original.

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
REMIÇÃO  DE  PENA  POR  ESTUDO  PROFISSIONALIZANTE.  PRETENSÃO
RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. INCONSISTÊNCIA NA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.  INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE POSSUI
DOIS  CADASTROS  NO  CNJ  AMBOS  COMO  M.E.  I.  E  NÃO  MANTÉM
CONVÊNIO  COM  UNIDADES  PENAIS.  CERTIFICADO  SEM  A  INDICAÇÃO
PRECISA DA CARGA HORÁRIA E MÉTODO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  CONSTANTES  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  44  do  CNJ  e  DAS
FORMALIDADES  MÍNIMAS  EXIGIDAS  PARA  CONCESSÃO  DA  REMIÇÃO.
DECISÃO  REFORMADA.  RECURSO  PROVIDO.  (TJ-PR  -  EP:  15160851  PR
1516085-1  (Acórdão),  Relator:  Laertes  Ferreira  Gomes,  Data  de  Julgamento:
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17/11/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1938 08/12/2016) – sem
grifos no original.

RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO  –  FUNDADAS  DÚVIDAS  ACERCA  DA  IDONEIDADE  DOS
DOCUMENTOS  –  PROVA INSUFICIENTE  –  AGRAVO  PROVIDO.  O  Juiz  da
Execução deve ser prudente e se cercar de cuidados ao conceder a remição, haja
vista  que  pode  ocorrer  fraude,  tanto  no  estudo  quanto  no  trabalho.  Havendo
fundadas dúvidas acerca da idoneidade dos documentos apresentados,  a
remição  não pode  ser  deferida  sem antes  se  proceder  a  uma rigorosa  e
completa  avaliação,  porquanto  a  mera  juntada  de  certificados  não  é
suficiente  para  a  concessão  do  benefício”. (TJPR  -  5ª  C.Criminal  -  RA -
1514403-1 -  Curitiba -  Rel.:  Rogério  Coelho -  Unânime -J.  30.06.2016) –  sem
grifos no original.

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO POR
ESTUDO  PROFISSIONALIZANTE.  CERTIFICADO  DESPROVIDO  DE
CREDIBILIDADE.  PROVA INSUFICIENTE.  INDÍCIOS DE FRAUDE.  RECURSO
PROVIDO.  Inexistindo  nos  autos  elementos  de  convicção  suficientes  para  a
remição de pena pelo estudo profissionalizante, visto que os certificados juntados
são  desprovidos  de  credibilidade,  o  pedido  deve  ser  indeferido.  (TJPR  -  4ª
C.Criminal  -  RA -  1201781-9  -  Curitiba  -   Rel.:  Jefferson  Alberto  Johnsson  -
Unânime -  - J. 12.02.2015)

Lado  outro,  nos  casos  onde  o  benefício  for  concedido  e  a

decisão houver transitado em julgado para o Ministério Público,  havendo recurso

somente por parte do sentenciado (v.g. buscando a remição de mais dias do que lhe fora

concedido), não nos parece possível a execução de diligências com a finalidade de aferir

a autenticidade da documentação que ensejou o deferimento do pedido, especialmente

diante do risco  da violação do princípio  non reformatio  in  pejus.  Nestes  casos,  salvo

melhor juízo,  alternativa não restará senão aquela de buscar a apuração de eventual

crime de falso na esfera competente.

Finalmente,  sob  outro  prisma,  a  situação  também  será  diversa

naqueles  casos  em  que  já  houve  a  concessão  do  benefício  e  não  houve  a

insurgência de quaisquer das partes, despertando-se para a existência de indícios de

fraude apenas em grau recursal  afeto à matéria distinta. Pense-se, por exemplo, num

pleito recursal  relacionado à progressão de regime prisional  que se lastreia  em lapso

temporal de cumprimento de pena que já conta com remições concedidas.

Neste caso, a nosso sentir, a tentativa de reabertura da realização

de diligências em segundo grau para fins de aferir a credibilidade da documentação então
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juntada – e, frise-se, já reconhecida sem insurgência no juízo a quo – estaria usurpando a

análise  recursal  de  uma matéria  que não lhe  fora  sequer  devolvida (efeito  devolutivo

recursal). Ou seja, por via transversa, se estaria contornado a preclusão daquela decisão

da instância ordinária, já atingida a partir da ausência de qualquer recurso no momento

oportuno.

Até  onde  se  alcança,  quer-nos  parecer  que  esta  hipótese  dará

ensejo, novamente, tão somente à adoção de providências voltadas a apuração do falso

na esfera  oportuna.  Especificamente  em relação aos reflexos  executórios  da remição

então concedida, porém, nada mais poderá ser feito.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, a título de considerações finais, pode-se

dizer que:

(a) A previsão  do  artigo  130  da  Lei  n.  7.210/84  demonstra

preocupação diferenciada pelo legislador em relação à fraude na documentação utilizada

para instruir pedidos de remição de pena;

(b) A verificação  da  confiabilidade  dos  documentos  figura  como

verdadeiro  pressuposto  para  a  concessão  do  benefício,  devendo  a análise  da

documentação apresentada para fins de pedido de remição ser efetuada pelo Juízo a quo;

(c) No juízo ordinário, exerce o Ministério Público uma atribuição de

fiscalização e monitoramento da decisão concessiva do benefício da remição, zelando

para  que  este  não  seja  concedido  nos  casos  em  que  a  documentação  apresentar

inconsistências  e,  sempre  que  necessário,  insurgindo-se  oportunamente  daquelas

decisões concessivas precipitadas;

(d) A conversão do feito em diligência no bojo de recurso de agravo

em execução especificamente manejado a partir  da precipitada decisão concessiva do

benefício é de todo possível, ainda que se tenha presente que, a inexistência de efeito

suspensivo desta modalidade recursal poderá propiciar que a decisão guerreada persista

surtindo efeitos e impactar, inclusive, em outros benefícios executórios tomados a partir do
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novo cálculo da pena;

(e) Nos  casos  em  que  exista  recurso  exclusivo  do  sentenciado,

eventual aferição de autenticidade da documentação carreada pelo mesmo encontrará

obstáculo no princípio non reformatio in pejus, de modo que sua verificação será limitada

à análise de eventual prática de crime de falso na esfera competente;

(f) Por fim, nos casos em que tenha sido homologada a concessão

do  benefício  sem que  quaisquer  das  partes  tenha  se  insurgindo  pela  via  recursal,  a

verificação extemporânea da existência de indícios de fraude apenas em grau recursal

afeto à matéria distinta encontrará obstáculo na preclusão da matéria, devendo por isto,

novamente, implicar tão somente na adoção de providências voltadas para a apuração do

falso na esfera oportuna.
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PARTE IV – 

PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO FUNCIONAL
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Protocolo de Atuação Funcional 01/2016

MONITORAMENTO DE PRESOS EM

CARCERAGENS DE DELEGACIAS DE POLÍCIA545

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A partir de estudos preparatórios efetuados pela Equipe deste Centro

de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, os quais

subsidiaram as discussões, os debates, os encaminhamentos e as conclusões da I Mesa

de  Trabalho  do Evento  “Ministério  Público  e  Segurança  Pública”,  ocorrida  em 19  de

agosto de 2016, intitulada “Unidades Prisionais em Delegacias e Ministério Público”,

verificou-se  a  necessidade  da  formulação  de  uma  proposta  de  política  institucional

uniforme e planejada por parte do Ministério Público do Estado do Paraná, sendo assim:

CONSIDERANDO a  necessidade  de  fomentar  uma  atuação

planejada  e  uniforme  que  leve  em  conta  uma  percepção  macro  da  política  estatal,

resguardando  a  posição  residual  e  excepcional  de  judicializações  e  interdições

fragmentadas;

CONSIDERANDO a  importância  de  fomentar  as  Promotorias  de

Justiça para que adotem medidas que resguardem sua atuação local, mas igualmente

permitam a manutenção de um diagnóstico preciso daquelas localidades que demandam

maior prioridade;

CONSIDERANDO as  atribuições  deste  Centro  de  Apoio  como

unidade centralizadora de informações, para fins de subsidiar uma postura institucional

capaz  de  fomentar  uma  política  pública  que  não  ignore  as  Unidades  Prisionais  de

Delegacias classificadas conforme seu grau de deficiência;

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e

de Execuções Penal formula o presente Protocolo de Atuação Funcional para, quando

545 Protocolo de Atuação Funcional elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela
equipe do Procurador de Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi
Caruncho, André Tiago Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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provocado, melhor subsidiar a atividade-fim das Promotorias de Justiça, que buscam o

auxílio deste órgão de apoio, para fins de melhoria da situação carcerária da Delegacia de

Polícia local. 

Destaca-se  que  através  do  Sistema  Business  Intelligence  (BI)  o

Departamento de Execução Penal e a Polícia Civil realizam a gestão do Sistema Prisional,

pois tal  ferramenta permite a concentração de informações a respeito dos presos que

estão custodiados em cada carceragem de Delegacia de Polícia e unidade penitenciária

do Estado do Paraná, permitindo a extração de uma listagem nominal dos presos. 

Dessa forma, tendo em vista que este Centro de Apoio possui chave

de acesso ao referido sistema, juntamente ao Protocolo de Atuação,  visando otimizar

intervenção processual546 das Promotorias de Justiça, segue a listagem dos presos. 

2 PRESOS PROVISÓRIOS

É de  grande  relevância  checar  o  prazo  de  duração  das  prisões,

atentando-se para sua regularidade, legalidade e efetiva necessidade da extrema medida

e também a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da

prisão, pois tal como ocorre com a prisão preventiva547,  podem ser impostas de modo

546 Conforme Mapa Estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná, tem-se como objetivo alcançar
a eficiência e eficácia dos processos através da otimização da intervenção processual. 

547 Art. 319: São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar
atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao
fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato,
deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha
residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.
§ 4ºA fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada
com outras medidas cautelares.” (NR)
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autônomo ou em substituição à prisão, quando esta não mais se mostrar necessária. 

De igual  importância,  é  avaliação da pena máxima cominada em

abstrato ao delito praticado, pois, em tese, poderá ser caso de fixação do regime inicial

aberto de cumprimento de pena ou caso de substituição por pena restritiva de direitos,

sendo que poderia ser viabilizada, nesses casos, a soltura do preso até a prolação da

sentença. 

No  entanto,  não  sendo  o  caso  da  aplicação  de  nenhuma  das

medidas  acima elencadas,  poderá  ser  solicitada  a  remoção  do  preso  provisório  para

estabelecimento  penal  adequado,  através  do  COTRANSP da  respectiva  regional,

sugerindo-se que neste primeiro momento seja requerida após a realização dos atos que

exijam a presença do preso.

O pedido deverá ser realizado através de ofício enviado, por e-mail,

devendo ser instruído com mandado de prisão em flagrante ou preventiva, na falta deste,

cópia do auto de prisão em flagrante ou nota de culpa (art. 3º, § 8º, inciso II, da Resolução

nº. 166/2014-SEJU). 

Por fim, salienta-se que o art. 7º da Resolução nº. 166/2014-SEJU,

prevê  que,  excepcionalmente,  para  administrar  o  preenchimento  de  vagas  em

carceragens,  de  modo a  se  garantir  os  direitos  e  o  respeito  à  dignidade humana do

encarcerado, mesmo que provisório, poderão os COTRANSPs determinar a transferência

de presos de uma para outra carceragem daquelas que estiverem sob a gestão plena ou

compartilhada, a fim de manter o equilíbrio na ocupação das vagas existentes em cada

região do Estado. 

3 PRESOS CONDENADOS

A competência para execução da pena privativa de liberdade dos

presos  condenados  enquanto  não  implantados  em  unidades  penais  do  sistema

penitenciário, será do Juízo do local onde o sentenciado se encontra preso548. 

548 Art.  29  da  Resolução 93/2013-TJPR: A execução  das  penas  privativas  de  liberdade,  em regime
semiaberto ou fechado, será atribuída:
I - à 1ª Vara Criminal, onde houver ou, inexistindo, à vara criminal do local:
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Deve-se sempre verificar se estão sendo atendidas as disposições

preceituadas na legislação atinente à matéria, como por exemplo, o artigo 105 da LEP,

que  informa  que  “transitando  em  julgado  a  sentença  que  aplicar  pena  privativa  de

liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de

recolhimento para a execução”549.

Ainda que o preso não possua sentença condenatória irrecorrível,

será expedida guia de recolhimento provisória 550. 

A partir  disso,  é  formado  o  processo  de  execução  penal  com  o

cadastramento da situação processual executória do preso551. 

No  próprio  PROJUDI  é  possível  a  visualização,  na  mesa  do

Promotor  de  Justiça,  dos  presos que  estão  mais  próximos  para  progredir  de  regime,

podendo ser concedido saída antecipada por meio de monitoramento eletrônico, conforme

dispõe a Súmula Vinculante nº. 56 do STF552. 

Também é possível identificar no PROJUDI, na área de execução

penal, os incidentes e os presos que já atingiram o direito a benefícios e que ainda não

foram instaurados, podendo ser requeridos pelo Promotor de Justiça553. 

Após  tais  providências,  para  que  seja  possível  a  remoção  dos

a) da unidade policial com carceragem onde estiver recolhido o sentenciado, enquanto não implantado em
unidade do sistema penitenciário […]. 
549 Art. 12 Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2013: Transitada em julgado a sentença condenatória, o
juiz da condenação ordenará a expedição de:
I – guia de recolhimento para presos condenados ao regime fechado ou semiaberto;
II – guia de execução para condenados em regime aberto e penas restritivas de direitos, bem como para
executados foragidos ou em locais incertos e não sabidos;
III – guia de internação ou de tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança.
550 Art.  13 Instrução Normativa Conjunta nº. 02/2013:  Tratando-se de executado preso por sentença
condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda
que  pendente  recurso  sem  efeito  suspensivo,  devendo,  nesse  caso,  o  Juízo  da  execução  definir  o
agendamento dos benefícios cabíveis. 
551 Art.  15 Instrução Normativa  Conjunta nº.  02/2013:  Estando em ordem os  dados e documentos
referidos no art.12, a guia será cadastrada pelo Juízo de execução competente.
§1º Cadastrada a guia, o sistema PROJUDI providenciará automaticamente o cálculo de liquidação de pena
com informações  quanto  ao  término  e  provável  data  de  benefício,  tais  como progressão  de  regime e
livramento condicional, disponibilizando-o para consulta pelo juiz, pelo Ministério Público e pela defesa.
552 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. 
553 Art.  20 Instrução Normativa Conjunta nº.  02/2013:  Os pedidos incidentais,  na área de execução
penal, quando não instaurados de ofício, serão cadastrados pelo requerente no sistema eletrônico da vara
competente pela execução penal e vinculados aos autos de execução penal do sentenciado.
§1º Os pedidos podem ser instaurados por iniciativa do Ministério Público, do executado representado
por advogado, ou da Defensoria Pública.
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condenados da carceragem da Delegacia, os quais possuem prioridade na implantação

em  unidades  do  sistema  penitenciário554,  deverão  ser  observados  os  procedimentos

descritos na Resolução nº. 166/2014-SEJU, art. 3º. 

§8º. Ao  ser  encaminhado  o  preso  para  o  Sistema  “SEJU”,  deverá  estar
acompanhado da documentação relativa à regularização de sua prisão, ou seja: 

Inciso I – guia de recolhimento, definitiva ou provisória, quando se tratar de preso
condenado,  e,  na sua falta,  em caráter  excepcional,  o  respectivo mandado de
prisão por força da condenação imposta; […]

4 PRESOS FACCIONADOS

A Resolução nº. 166/2014-SEJU, art. 3º, §7º, I, trata da situação da

remoção do preso faccionado, regulamentando que “o preso reconhecidamente integrante

de facção criminosa pela Assessoria de Inteligência, que tiver contra si mandado de prisão

cumprido  ou  que  for  recapturado,  terá  preferência  na  sua  transferência  para  o

Departamento  de  Execução  Penal  (DEPEN-PR),  com  transposição  de  fila  havendo

disponibilidade de vaga, o que deverá ser deliberado na reunião do respectivo Comitê. 

No caso de suspeita de que o preso custodiado na carceragem de

Delegacia de Polícia, seja integrante de organização criminosa e esteja tumultuando o

respectivo local,  ou se constate outra situação que justifique a transposição de fila,  o

Promotor  de  Justiça  poderá  solicitar  diretamente  o  COTRANSP  de  sua  respectiva

regional, a remoção do preso, sendo que o pedido deverá ser instruído com relatório do

Delegado de Polícia, justificando a solicitação. 

554 Art.  3º,  §  6º,  I,  da Resolução  nº.  166/2016-SEJU:  A transferência  dos  presos  obedecerá  à  ordem
cronológica  de  antiguidade na  prisão,  cujos  dados deverão  ser  extraídos  da ferramenta  de gestão  BI-
SIGEP/SESP,  devendo  ser  observada  a  classificação  em razão  da  prática  de  crimes  violentos  e  não
violentos e, ainda, obedecidos prioritariamente os seguintes critérios:
I - Presos já portadores de RG ou NCI no Estado do Paraná e que tenham contra si mandado de 
prisão devidamente cumprido e registrado no sistema informatizado - Mandados DVC, observada a ordem
de antiguidade na prisão, adotando-se os seguintes critérios complementares: 
a - Presos recapturados; 
b - Presos por crimes praticados contra mulher, criança, idoso ou pessoas com deficiência; 
c - Presos condenados por crimes violentos de acordo com a data de antiguidade da prisão; 
d - Mulheres; 
e - Presos condenados em regime semiaberto; 
f - Presos provisórios que tenham praticado crimes violentos; 
g - Presos que praticaram crime de tráfico de entorpecentes, cuja quantidade seja superior ao  consumo
médio em 5 (cinco) dias.
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Com  isso,  a  Assessoria  de  Inteligência  poderá  checar  se  a

informação é procedente para análise do pedido. 

Ressalta-se,  ainda,  que  caso  seja  verificada  a  necessidade  de

implantação do preso em unidade penitenciária  diversa  da sua respectiva  regional,  o

pedido deverá ser direcionado ao COTRANSP Estadual, juntamente com o relatório do

Delegado de Polícia, através do endereço eletrônico cotransp@sesp.pr.gov.br. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário que vem se apresentando em relação aos presos

custodiados em carceragens de Delegacias de Polícia, o Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais,  na  condição  de  unidade

centralizadora de informações atualizadas, visando subsidiar os Promotores de Justiça

disponibiliza dados recentes acerca da sua situação carcerária local. 

Destaca-se,  por  oportuno,  que  este  Centro  de  Apoio  também

comprometeu-se junto à Procuradoria-Geral de Justiça, a fornecer-lhe o aporte necessário

para  que  possa  fomentar  a  adoção  de  uma  política  pública  voltada  a  atender  as

localidades de acordo com a Classificação das Unidades Prisionais de Delegacias de

Polícia do Estado, conforme seu grau de deficiência.

Por  isso,  é  de  extrema  relevância  que  o  Promotor  de  Justiça

encaminhe a este Centro de Apoio os documentos que possam denunciar os problemas

da carceragem da Delegacia de Polícia local, tais como, principais peças do procedimento

ministerial555,  cópia  do  último  relatório  de  inspeção  carcerária,  cópia  da  interdição

administrativa e/ou judicial e cópia de eventual ação civil pública ajuizada.

Destaca-se, ainda, que de posse dessas informações o Centro de

Apoio poderá cruzar os dados para manter atualizadas as informações das respectivas

carceragens, dando continuidade ao trabalho já iniciado de monitoramento da posição da

classificação da unidade prisional, conforme seu grau de deficiência.

Portanto,  diante  de  todo  o  exposto,  respeitada  a  independência

555Laudos administrativos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros
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funcional, é de suma importância a observação das medidas propostas neste Protocolo de

Atuação, que se resumem: 

a)  Em caso de preso provisório: a  análise  da possibilidade  de

revogação da prisão preventiva, de aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou,

ainda, em caso de necessidade da manutenção da custódia cautelar,  a solicitação de

remoção para o estabelecimento penal adequado, através do COTRANSP;

b) No tocante ao preso condenado: a verificação de quais são os

presos que já podem receber algum benefício na execução penal (progressão de regime,

livramento condicional,  harmonização do regime semiaberto através de monitoramento

eletrônico,  concessão  de  indulto  e  comutação  de  pena),  bem  como  a  solicitação  da

remoção e implantação, através do respectivo COTRANSP regional, em unidade prisional

adequado ao seu regime. 

c)  Em  relação  aos  presos  faccionados: demonstrada  a  real

necessidade da transposição de fila, deverá ser solicitada a remoção e implantação do

preso, através do COTRANSP Regional ou, a depender do caso, Estadual em unidade

penitenciária de segurança máxima. 
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Protocolo de Atuação Funcional 02/2016 

GERENCIAMENTO DE CRISES EM UNIDADES PRISIONAIS556

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Foi  instaurado no âmbito  deste Centro de Apoio Operacional  das

Promotorias Criminais,  do Júri  e de Execuções Penais,  o Procedimento Administrativo

(PA)  MPPR-0046.16.084883-7,  com  o  objetivo  de  obter  subsídios  voltados  aos

esclarecimentos da atuação ministerial no tocante ao Gerenciamento de Crises.

A partir da verificação da necessidade de um conhecimento técnico-

especializado em relação ao tema, passaram a ser adotadas providências no intuito de

elaborar um  Protocolo de Atuação que pudesse servir de diretrizes aos Membros do

Ministério Público do Estado do Paraná que estejam envolvidos em situações de crise de

Unidades Prisionais do Estado, sobretudo em casos de rebeliões. 

Sendo assim, considerando:

a) A necessidade de fomentar uma atuação planejada e uniforme,

propiciando uma integração e uniformização de atuação entre a Polícia Militar do Paraná,

Polícia Civil e o Ministério Público nos casos de crises em estabelecimentos prisionais,

garantindo que a atuação estatal se dê da forma mais técnica e eficaz possível;

b) As informações técnico-especializadas aferidas durante o Evento

“Gerenciamento de crises: Unidades prisionais”, realizado no dia 1º de novembro de 2016

por  este  Centro  de  Apoio  em conjunto  com o Centro  de  Estudos e  Aperfeiçoamento

Funcional, que contou com a exposição do Comando da Equipe de Negociação do BOPE

e do Promotor de Justiça Emiliano Antunes Motta Waltrick;

c)  O conteúdo dos Decretos  Estaduais  1.592/2003,  4.199/2012 e

556 Protocolo de Atuação Funcional elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela
equipe do Procurador de Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi
Caruncho, André Tiago Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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8.627/2010 e Resolução 560/2014-SEJU;

o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e

de Execuções Penal, contando com o auxílio imprescindível dos referidos profissionais

especializados, apresenta a seguir o presente Protocolo de Atuação Funcional, a fim de

que  possa servir  de  subsídio  e  repositório  de  informações  técnicas aos Membros  do

Ministério Público do Estado do Paraná.

2 IDENTIFICAÇÃO DA CRISE

O conceito de crise segundo o Federal Bureau of Investigation – FBI

é  “um evento ou situação crucial, que exige uma resposta especial da polícia, a fim de

assegurar uma solução aceitável”.

As crises têm como características: 

a) a compressão de tempo: a situação requer medidas imediatas;

b) a imprevisibilidade: a crise pode ocorrer em qualquer lugar e a

qualquer momento;

c) a existência de ameaça à vida: seja de uma possível vítima, de

terceiros ou até mesmo do próprio causador do evento crítico;

d) a exigência de preparo prévio: qualquer pessoa que intervenha

na situação deve estar preparada para tanto, sabendo as diretrizes e limites da sua

atuação;

e) uma  postura  organizacional  não  rotineira:  por  suas

características, as medidas de rotina, em regra, não são aplicáveis à situação de crise,

exigindo adoção de uma postura técnica especial.

Identificada  uma  situação  de  crise,  especialmente  nos  casos  de

rebelião ou motim em unidades prisionais, é de suma importância a inicial identificação

do tipo de estabelecimento prisional, quais sejam: 

j) Carceragens de Delegacias de Polícia;
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g) Cadeias Públicas de gestão compartilhada557; ou

h) Unidades Penitenciárias.

Essa diferenciação do ponto  crítico558 faz-se  necessária  para  que

seja acionado o correto grupo policial responsável para atuação no gerenciamento

da crise559, sem prejuízo de eventual mútua colaboração. Assim: 

a) Nos  casos  de  rebeliões  ou  motins  em  carceragens  de

Delegacias de Polícia, a atribuição para atuação compete ao Centro  de Operações

Policiais Especiais da Polícia Civil – COPE;

b) Nos  demais  casos,  a  atribuição  para  atuação  competirá  ao

Batalhão de Operações Especiais da  Polícia  Militar  –  BOPE (cf.  Decreto  Estadual

8.627/2010 e Decreto Estadual 1.592/2003)560.

3 COMO ATUAR

O  gerenciamento  de  crises  consiste  “no  processo  eficaz  de

identificar,  obter  e  aplicar  em  conformidade  com  a  legislação  vigente,  as  medidas

estratégicas adequadas para a resolução do evento crucial, a fim de preservar a vida e a

integridade  física  dos  envolvidos,  a  aplicação  da  lei  e  o  restabelecimento  da  ordem

pública.”

A crise, conforme conceito do Federal Bureau of Investigation – FBI,

corresponde a uma situação que exige uma resposta especial   da Polícia. Sendo assim,

o Gerente da Crise será sempre a mais alta autoridade policial envolvida no caso. 

Isto porque, será este ator do  Teatro de Operações561 quem terá o

557 Carceragens na estrutura de uma Delegacia de Polícia que, no entanto, são de responsabilidade do
DEPEN, conforme arts. 2º e 3º do Decreto Estadual 4.199/2012.
558 Local onde se instalou a crise, onde estão localizados o causador do evento crítico (CEC), os reféns, as
vítimas etc.
559 Conforme informado a este Centro de Apoio,  quando essa informação é previamente conhecida do
Membro do Ministério Público, há uma maior agilidade no acionamento das equipes, evitando-se, ainda,
uma sobreposição de atuação.
560 Conforme informações repassadas ao longo do evento, em situações excepcionais justificadas pela
dificuldade de deslocamento de uma dada equipe,  tem sido admitido o acionamento de equipe distinta
daquela normativamente vinculada a uma dada unidade.
561 Abrange o ponto crítico, toda a área circundante, as principais vias de acesso, arquitetura e instalações.
É o local onde se desenrola a ação.
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poder de decisão sobre as ações, podendo estar presente ou não no local, já que a ele

competirá tomar as decisões baseadas no assessoramento especializado que lhe seja

fornecido.

O Membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria

Pública,  Representantes  da  OAB ou de  outras  organizações,  neste  sentido,  poderão,

eventualmente, atuar no papel de Intermediários562, com base nas orientações técnicas da

equipe policial.

Justamente por isto, não é   indicado que o Membro do Ministério

Público seja o primeiro interventor na crise.

Até  porque,  há  informações  de  que  o  Batalhão  de  Operações

Especiais da PMPR realiza cursos em todo o Estado, a fim de instruir os policiais militares

dos pelotões ou destacamentos locais, preparando-os para a primeira intervenção até a

chegada da Equipe especializada. 

Na  atualidade,  existem  dois  números  de  telefone,  com

atendimento ininterrupto no BOPE, para contato em caso de crises, através dos quais a

Equipe  de  Negociação  passará  as  primeiras  instruções  aos  policiais  locais  e,  sendo

necessário, fará o deslocamento até o local.

Como  primeiro interventor,  o  Policial  ou  a  Equipe policial  estão

orientados a adotar Dez Passos, quais sejam: 

a) localizar o ponto crítico;

b) solicitar apoio de área;

c) conter a crise (não aumentar ou mudar de local);

d) coletar informações sobre a ocorrência;

e) isolar o ponto crítico;

f) permanecer em local seguro durante todo o tempo;

g) estabelecer contato, mas sem concessões;

562 Pessoa escolhida após análise (policial  ou não),  que faz contato verbal com o CEC (Causador do
Evento Crítico) - preferencialmente por telefone – , devidamente protegida e orientada pelos negociadores.
O contato  com o intermediário  é um importante  instrumento ou ferramenta de barganha,  de troca,  por
alguma vantagem junto ao CEC, daí sua utilização ser objeto de estratégia que deve ser coletivamente
definida.
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h) afastar terceiros (imprensa, curiosos e familiares);

i) diminuir o stress da situação; e

j) sempre acionar o BOPE (ou o COPE, conforme a atribuição), a

fim de relatar a situação e receber orientações.

Estas  são  as  orientações  técnicas  e  genéricas  para  qualquer

crise, o que faz com que o contato com o órgão policial responsável (BOPE ou COPE)

seja  de  suma  importância  para  a  adoção  das  demais  providências  tecnicamente

adequadas, de acordo com cada caso concreto.

Desta forma, o Membro do Ministério Público que venha a tomar

conhecimento de uma situação de crise poderá, imediatamente, entrar em contato com o

BOPE ou COPE, a fim de informar a situação crítica, caso assim ainda não tenha sido

efetuado pela equipe policial local. 

Caso  se  desloque  até  o  tecnicamente  denominado  Teatro  de

Operações,  poderá  verificar  se  a  Equipe  Policial  adotou  os  procedimentos

mencionados e supervisionar a atuação policial  sem intervir  na atuação técnica ,

com exceção daqueles casos de flagrante ilegalidade.

Importante  lembrar  que  a  equipe  policial  é  a  responsável  pelo

Gerenciamento  da  Crise,  de  modo  que  não  incumbe  ao  Promotor  de  Justiça  tomar

decisões  técnicas  ou  manter  contato  com  o  causador  do  evento  crítico  sem  prévia

orientação da Equipe de Negociação.

Após  terminado evento crítico, conforme orientações do  Gerente

da Crise,  o  Membro do Ministério  Público poderá manter  contato com o causador do

evento crítico, sempre resguardada sua independência funcional.

Em suma, no exercício da inerente atribuição do controle externo da

atividade policial, a atuação do Membro do Ministério Público nos casos de crises pode

ser resumida como sendo: de supervisão, de fiscalização e de colaboração, mantendo

contato direto com a Equipe responsável pela intervenção, sem prejuízo de intervenção

na  crise  para  casos  de  flagrante  ilegalidade  ou  conforme  solicitação  da  Equipe  de

Negociação, na qualidade de agente Intermediário.

Poderá, finalmente, contribuir para fins de resguardar que somente a
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Equipe de gerenciamento de crise tenha contato com o CEC563 e acesso ao ponto crítico,

colaborando para que terceiros (familiares, curiosos, imprensa, políticos, religiosos etc.)

mantenham-se afastados e não interfiram na atuação da Equipe policial especializada,

resguardando assim que a intervenção seja a mais técnica possível.

Importa destacar,  nesse contexto,  que a Resolução n.º  560/2014-

SEJU proíbe qualquer tipo de negociação para transferência de presos durante motins ou

rebeliões, estando, portanto, vedada qualquer concessão nesse sentido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  de  todo  o  exposto,  a  Atuação  do  Membro  do  Ministério

Público em casos de Crises em Unidades Prisionais pode ser assim sintetizada:

a) Em caso de crise em carceragem de Delegacia de Polícia:

manter contato imediato com o  Centro  de  Operações  Policiais  Especiais  da  Polícia

Civil – COPE, através dos telefones (41) 3217-2900 ou (41) 3217-2917, a fim de

informar a situação e buscar orientações iniciais;  na eventualidade de haver  reféns,

competirá ao COPE acionar, se necessário, o Grupo TIGRE, também da Polícia Civil;

b) Nos demais casos:  em se verificando situação de crise em

Cadeias Públicas de Gestão Compartilhada564 ou  Unidades  Penitenciárias,  manter

contato imediato com a Equipe de Negociação do BOPE – através dos telefones (41)

3304-4826 ou (41) 3304-4858 –, a fim de informar a situação e buscar orientações iniciais.

Após o contato com a Equipe Policial especializada, pode-se pontuar

as seguintes orientações sobre a atuação do Agente Ministerial no local da crise (Ponto

Crítico):

a) O Gerente da Crise será sempre a autoridade policial de maior

patente envolvida na situação, cabendo a ela a tomada das decisões técnicas sobre

a atuação no gerenciamento da crise;

563 CEC – Causador do Evento Crítico.

564 Carceragens na estrutura de uma Delegacia de Polícia que, no entanto, são de responsabilidade do
DEPEN, conforme arts. 2º e 3º do Decreto Estadual 4.199/2012.
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b) Orienta-se que o Promotor de Justiça evite contato prévio com

o CEC565, especialmente em situações em que esteja desprovido de subsídio das equipes

especializadas  do  BOPE  ou  COPE e  tenha  havido  uma  prévia  definição  com  essas

equipes policiais, isto até para que se evite a realização de eventuais concessões, sem a

devida orientação da Equipe Técnica;

c) A atuação  do  Membro  do  Ministério  Público,  se  necessária,

deverá ser de supervisão, fiscalização e colaboração, no exercício da sua atribuição de

controle externo da atividade policial, sem prejuízo de intervenção em casos de flagrante

ilegalidade  ou  por  expressa  solicitação  da  Equipe  de  Negociação,  mas  sempre  na

qualidade de Intermediário;

d) O Agente Ministerial poderá colaborar, ainda, dando respaldo

aos Dez Passos e fazendo com que sejam respeitadas as orientações técnicas: zelando

para que seja resguardado que somente a Equipe de Gerenciamento de Crise tenha

contato com o Causador do Evento Crítico e acesso ao ponto crítico, auxiliando, assim,

que  terceiros  (familiares,  curiosos,  imprensa,  políticos,  religiosos  etc.)  mantenham-se

afastados e não interfiram na atuação da equipe policial, resguardando, desta forma, que

a intervenção seja a mais técnica possível.

Ao cabo do levantamento de subsídios  realizado,  restou evidente

que, nesta temática, a integração entre todas as autoridades envolvidas nas situações de

crise só tem a colaborar  para que a atuação se desenvolva de forma absolutamente

técnica,  dentro  dos  ditames  legais  e  constitucionais,  obtendo  os  melhores  resultados

possíveis no restabelecimento da ordem e na proteção à vida de todos os envolvidos.

565 CEC – Causador do Evento Crítico.
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Protocolo de Investigação

PARÂMETROS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ566

DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL

1. FUNDAMENTOS

1.1. A colaboração processual da Lei nº 12.850/2013 destina-se a investigações que

tenham por objeto apurar delitos relacionados  às atividades de organizações

criminosas.  Na medida em que as  demais leis  que cuidam do assunto  não

foram revogadas pela referida legislação, aquelas continuam sendo aplicadas

no âmbito de suas respectivas matérias, podendo, nestes casos, servir como

norma  geral  a  regulamentação  procedimental  do  instituto  dada  pela  Lei  nº

12.850/2013. 

1.2. A colaboração processual  demanda do membro do Ministério  Público amplo

conhecimento  das  provas  já  produzidas  pela  investigação,  sendo  o  parquet

legitimado exclusivo para requerer sua homologação judicial  (artigo 129, inciso

I, CF).567

1.3. A colaboração  processual  é  medida  investigatória  de  caráter  excepcional,

devendo ser aplicada, sempre que possível, quando se apresente necessária à

descoberta de outras provas ou do envolvimento de terceiros em atividades

ilícitas.

566 Protocolo de Investigação elaborado a partir das Oficinas de Investigação realizadas em 2016/2017
durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de Justiça Claudio Rubino Zuan
Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago Pasternak Glitz, Paulo Sergio
Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
567 O que não se confunde com a representação pela homologação judicial por parte da autoridade policial,
a qual demanda, sempre, prévio pedido do Ministério Público, na condição exclusiva de parte processual e
único legitimado para tanto. 
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1.4. A colaboração depende do atingimento de resultados: obtenção de informações,

provas e ativos que de outra maneira não seriam alcançados, com a mesma

eficiência e/ou celeridade, pela investigação (artigo 4º, incisos I a V, da lei nº

12.850/2013).

1.5. A  avaliação  da  colaboração  não  está  relacionada  a  boas  intenções  ou

arrependimento  do investigado;  portanto,  o  instituto  não se  confunde com a

confissão. Neste sentido, recomenda-se que o Ministério Público esteja vigilante

ao que pretende ser alcançado a partir da colaboração.

1.6. A colaboração  possui  natureza  instrumental,  ou  seja,  é  um  meio  para  se

alcançarem outras provas indicadas pelo colaborador. Neste viés, destaca-se o

relativo  valor  probatório  do  depoimento  do  colaborador  (4º,  §1º,  da  lei  nº

12.850/2013).

O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

1.7. O Ministério Público,  na condição de titular exclusivo da ação penal  pública

(artigo 129, inciso I, CF), detém a última palavra em relação a conveniência e

oportunidade da celebração do acordo de colaboração processual.

1.8. Considerando  a  sua  natureza  instrumental,  o  conteúdo  das  declarações  do

colaborador  devem  encontrar  verossimilhança  no  arcabouço  probatório  já

produzido.

1.9. Pode  ser  enfatizada  a  manutenção  de  sigilo  do  acordo  a  fim  de  que  seja

garantida  a  efetividade  de  eventuais  medidas  investigatórias  futuras  dele

decorrentes, bem como, dos prejuízos que sua publicidade poderá acarretar ao

próprio colaborador.

1.10. Sugere-se seja explicada ao colaborador a possibilidade legal de sua prisão se

dar em estabelecimento penal separado dos delatados e outros membros da

organização criminosa, ainda que cautelarmente (artigo 5º, inciso VI, da Lei nº

12.850/2013 e artigo 15, §1º, da Lei nº 9.807/99).

1.11. A critério  das  partes  envolvidas  no  processo  de  negociação,  os  efeitos  do
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acordo poderão se estender para além da esfera criminal, observados os limites

legais e as particularidades de cada ramo do Direito e dos órgãos envolvidos na

negociação e celebração do acordo.

1.12. Ao colaborador  deve ser  assegurada a  assistência  por  advogado durante  o

processo de negociação.

CLÁUSULAS DO ACORDO

1.13. A  homologação  judicial  tem  a  finalidade  de  garantir  futuramente  o  seu

cumprimento, caso alcançados os resultados legais (artigo 4º,  caput, da Lei nº

12.850/2013),  os  quais  devem  ser  detalhados  o  máximo  possível  no

instrumento do acordo.

1.14. Visando  garantir  que  eventual  tentativa  de  desconstituição  de  acordo  de

colaboração  tenha  âmbito  de  eficácia  restrito  às  partes  que  o  firmaram,  é

recomendável  que esta  circunstância  conste  expressamente  em cláusula  no

acordo.

1.15. Dentre  outras,  podem  ser  avençadas  no  acordo  as  seguintes  cláusulas

premiais: i) diminuição da pena na hipótese de condenação; ii) substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva  de direitos na hipótese de

condenação; iii) perdão judicial e consequente extinção da punibilidade; iv)

não  oferecimento  de  denúncia (I  –  o  colaborador  não  for  o  líder  da

organização  criminosa;  II  –  o  colaborador  for  o  primeiro  a  prestar  efetiva

colaboração);  v)  causa  de  progressão  de  regime  na  hipótese  de

colaboração  premiada  após  a  sentença;  vi)  progressão  de  regime;  vii)

prisão  domiciliar;  viii)  extensão  dos  benefícios  para  familiares  do

colaborador  que  eventualmente  também  estejam  envolvidos  nos  fatos,

mediante a formulação de acordo acessório.568

1.16. Podem ser acordadas medidas de proteção ao colaborador e à sua família.

568 Recomenda-se ao membro do Ministério Público durante o processo de negociação do acordo, oferecer
a premiação, no processo de negociação, gradativamente e de modo diferido no tempo, a fim de se vencer
eventuais resistências na revelação de informações sensíveis.
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1.17. Recomenda-se a previsão expressa no instrumento de acordo das cláusulas

especificando  as  obrigações  assumidas  pelo  colaborador  e  pelo  Ministério

Público.569

1.18. Na  medida  do  possível  devem  estar  expressamente  dispostas  cláusulas

indicando as hipóteses capazes de levar à rescisão do acordo e o alcance de

seu objeto.570

1.19. É possível  a  negociação  de  cláusulas  que  disponham sobre  a  renúncia  ao

direito  de  recorrer  e  a  desistência  de  eventuais  ações  judiciais  em  curso

propostas pelo colaborador, especificando-se os casos, quando possível.

A FORMALIZAÇÃO DO ACORDO

1.20. O acordo de colaboração deve ser apresentado em juízo por escrito, com as

assinaturas do membro do Ministério Público, da autoridade policial (se for o

caso),  do  colaborador  e  de  seu  advogado,  anuindo  integralmente  e

voluntariamente aos seus termos.

1.21. Em casos de destacada complexidade (vários fatos e vários investigados) o

acordo  escrito  de  colaboração  pode  ser  encaminhado  para  homologação

judicial com anexos que apontem cada fato ou pessoa em relação aos quais o

colaborador contribuirá.571

1.22. Em  havendo  a  indicação  de  crimes  da  competência  de  órgão  jurisdicional

diverso  é  recomendável,  quando  possível,  que  o  acordo  seja  encaminhado

também para ratificação pelo órgão do Ministério Público com atribuições para o

caso,  a  fim  de  eventualmente  submetê-lo  à  homologação  perante  o  órgão

569 Podem ser previstas cláusulas mais genéricas, tais como:  i) cessar a prática criminosa; ii) declarar a
verdade e não  omitir  fatos  que  tenha  conhecimento;  iii)  depor  em juízo;  iv)  fazer  reconhecimentos;  v)
acarear-se com corréus; vi) não empreender fuga ou furtar-se à ação da justiça; vii) efetuar o pagamento da
multa compensatória ou oferecer as garantias a título de fiança com que se compromete etc.  Também
podem ser  estabelecidas obrigações específicas:  i)  fornecer aos órgãos de persecução informações de
inteligência,  como  números  de  telefone,  endereços,  localização  de  bens,  direitos  e  valores  sujeitos  a
medidas de busca e apreensão, arresto e sequestro cautelar; ii) permanecer na quadrilha ou na organização
criminosa  de  que  era  membro,  para,  a  modo infiltrado,  colher  informações  e  provas  materiais  úteis  à
persecução.
570 Por exemplo, os crimes que serão abarcados no acordo.
571 O sigilo levantado da colaboração é levantado com o recebimento da denúncia.
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jurisdicional competente.572

1.23. As  declarações  do  colaborador  serão,  em  regra,  mantidas  em estrito  sigilo

visando assegurar o resultado das investigações, até que sua publicização não

traga mais riscos à sua efetividade.

1.24. Os  depoimentos  serão  preferencialmente  registrados  em  uma  única  via,

devendo  ser  ponderado  se  o  fornecimento  de  cópia  ao  colaborador  e  seu

advogado não pode ser substituído por um termo sucinto, comprovando que

prestou declarações naquele dia, horário e no interesse de dada investigação.

ASPECTOS PROCESSUAIS

1.25. As medidas cautelares, apoiadas nas informações prestadas pela colaboração,

devem preferencialmente serem postuladas depois da homologação do acordo.

1.26. Na(s) ação(ões) penal(is), o colaborador pode ser ouvido como réu e corréu ou

como testemunha, dependendo da sua posição em relação aos fatos objeto de

sua declaração e os imputados naquele caso.

1.27. O colaborador deve sempre ser ouvido em juízo (como réu ou testemunha) na

presença de seu advogado.

1.28. É possível que o depoimento do colaborador seja produzido antecipadamente,

observado o disposto nos artigos 19-A da Lei 9.807/1999 ou no art. 156, I, art.

225 ou art. 366 do CPP.

1.29. A rescisão  do  acordo  ocorre  após  a  sua  homologação,  por  violação  à  sua

essência  cooperativa,  mantendo-se  hígida  a  validade  de  todas  as  provas

produzidas,  inclusive  eventual  confissão  do  colaborador  naquilo  que  lhe  diz

respeito (neste caso, sempre que apoiadas em outros elementos de convicção),

as quais podem ser usadas contra o colaborador e os delatados.

1.30. A retratação da proposta precede a sua homologação, ocorrendo ainda durante

o  processo  de  negociação  e,  neste  caso,  a  confissão  do  colaborador  e  as

572 STF, Reclamação nº 21514/PR, Rel. Min. Teori Zavascki.
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provas  que  de  suas  declarações  foram  diretamente  obtidas  não  devem,  a

princípio, ser usadas diretamente contra o pretenso colaborador, mas podem

normalmente serem empregadas em desfavor de terceiros.573

1.31. Quando as informações prestadas pelo colaborador não produzam resultados

imediatos, pode o Ministério Público valer-se da possibilidade de requerer ao

juízo o sobrestamento do prazo para oferecimento da denúncia ou suspensão

do processo, com a consequente suspensão da prescrição, pelo prazo de 6

meses.

PRODUÇÃO DE EFEITOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA

1.32. Podem ser utilizadas na ação civil pública pela prática de ato de improbidade

administrativa as provas documentais fornecidas pelo agente colaborador ou

apreendidas  a  partir  de  informações  por  ele  reveladas,  bem  como  as

testemunhais colhidas em decorrência da colaboração e as perícias criminais,

podendo, para tanto, serem emprestadas para a ação de improbidade pelo juízo

competente, observada a necessidade de prévia autorização judicial.574

573 A possibilidade de retratação da “proposta” importa na possibilidade de celebração de um “pré-acordo”
(artigo  4º,  §10,  da Lei  nº  12.850/2013)  a  ser  celebrado  entre  as  partes.  Ex:  ausência  de sucesso  da
produção das provas indicadas pelo colaborador, caso em que o MP se retrata da proposta (ainda não
homologada) e não há acordo. Por outro lado, como visto, eventual confissão do colaborador não poderá
ser usada contra ele.
574 A previsão do art.  17,  §1º,  da LIA não constitui  obstáculo ao emprego do instituto da colaboração
premiada na seara da responsabilização por improbidade administrativa, já que tal preceito se destina a
regular situação distinta. Em primeiro lugar, pelo que dispõe o artigo 36, §4°, da Lei 13.140/2015. Além
disso, a ratio do art. 17, §1º, da Lei 8.429/92 deve ser lida à luz do microssistema legal de prevenção e
enfrentamento à corrupção (Lei 12.850/2013, Lei 12.529/2011 e Lei 12.846/2013). A finalidade da regra é
evitar  que  haja  livre  e  indevida  disposição  da  ação  em  prejuízo  à  tutela  do  dever  de  probidade
administrativa. Ao revés, a busca da colaboração de investigados/réus infratores, em troca de benefícios
quanto a sanções, não implica abdicar da tutela da probidade, mas sim alcançá-la de modo mais eficiente.
Confere-se, por essa via, maior efetividade ao regramento normativo e aos mecanismos de controle da
improbidade.  O  emprego  da  colaboração  premiada,  na  esfera  da  responsabilização  por  improbidade
administrativa, não implica livre disponibilização da ação, mas sim o exercício de uma discricionariedade
regrada, condicionada pela busca de maior eficiência e efetividade na atuação repressiva do Estado. É
fundamental,  contudo, que nos casos de concessão de imunidade plena, haja submissão da matéria à
revisão da instância superior do Ministério Público, para homologação (art. 9º, §1º, da Lei 7.347/85, e art.
62,  IV,  da  Lei  Complementar  75/93).  (DINO,  Nicolao.  A  colaboração  premiada  na  improbidade
administrativa: possibilidade e repercussão probatória. In: A prova no Enfretamento à Macrocriminalidade. 2.
ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p.515-535)
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2. INTERCEPTAÇÃO E AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E

TELEMÁTICOS

2.1. A Lei nº 9.296/96 incide sobre qualquer forma de comunicação, incluindo as

várias espécies de “comunicação telemática” em tempo real.

2.2. A interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas sujeitas ao regime

jurídico da Lei nº 9.296/96 diz respeito às realizadas em tempo real em relação

à investigação; já o afastamento do sigilo de dados refere-se a comunicações

pretéritas e se vale da técnica de ponderação dos interesses constitucionais

conflitantes, a partir de elementos presentes no caso concreto.

2.3. Em  se  tratando  de  investigações  referentes  à  atividade  de  organização

criminosa, os dados mencionados no artigo 15 (cadastrais), artigo 16 (registros

de viagens) e artigo 17 (registros de identificação dos números dos terminais de

origem e de destino das ligações telefônicas) da Lei nº 12.850/2013 podem ser

obtidos diretamente pela polícia ou MP, independendo de autorização judicial.

2.4. Recomenda-se que na hipótese de ocorrer encontro fortuito de prova que revele

notícias  concretas  de  participação/autoria  de  autoridade  detentora  de

prerrogativa de foro nos fatos delituosos investigados, ou a estes conexos, o

membro  do  MP proceda  o  imediato  encaminhamento  integral  dos  autos  da

investigação  ao  órgão  ministerial  com  atribuição  para  atuar  perante  o  foro

especial respectivo, a fim de que este decida sobre o cabimento e os contornos

de um eventual desmembramento, nos termos do entendimento jurisprudencial

do E. Supremo Tribunal Federal.575

2.5. A prova produzida na interceptação de comunicação telefônica, em investigação

criminal, pode ser cedida, por empréstimo, para instruir inquérito civil ou ação

575 Por outro lado, “quando não se verificar qualquer conexidade (conhecimentos fortuitos) entre a conduta
do agente político e os fatos sob apuração da mesma forma como o é quanto ao cidadão comum em
relação ao juízo competente (federal ou estadual), o fato revelado também será, em momento oportuno e
razoável, enviado ao juízo competente (STF) como notícia de fato, apto a ensejar potencial início de uma
nova investigação. Foge à lógica,  dessa forma,  que os elementos colhidos ao acaso e relacionados a
titulares  de  cargos  políticos,  em  total  ausência  de  má-fé  dos  atores  da  persecução  penal,  sejam
simplesmente descartados, sob a pífia alegação de que violam prerrogativas constitucionais”.  (RESENDE,
Daniel  Salgado.  Considerações  Acerca  dos  Conhecimentos  ao  Acaso  a  Partir  das  Interceptações
Telefônicas. In: A prova no Enfrentamento à Macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p.411.)
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de improbidade administrativa, desde que autorizada pelos juízos originário e

destinatário da prova.576

2.6. A  interceptação  telefônica  é  instrumento  de  produção  probatória  a  ser

empregado, de forma geral, nos casos que efetivamente justifiquem a medida,

do  ponto  de  vista  legal  e  operacional,  sendo  importante,  ainda,  sua

complementação por outras ferramentas investigativas.

2.7. É possível a obtenção direta de dados telemáticos cadastrais, com fundamento

nas disposições da Lei nº 12.965/14 (art. 7º, II e III e art. 22 e ss.).

2.8. No afastamento do sigilo de dados telefônicos busca-se a bilhetagem telefônica,

ou seja,  o extrato de registros das chamadas e mensagens de texto (SMS)

enviadas e recebidas num dado período.

2.9. Conforme Resolução 477/2007 da ANATEL, que regulamenta a atividades das

operadoras  de  telefonia,  os  registros  de  chamadas  telefônicas  devem  ser

mantidos por 05 anos.

2.10. Consoante  Termo  de  Acordo  havido  entre  MPPR  e  o  MPF,  está  sendo

implementado,  pelo  Núcleo  de  Inteligência  –  CAEx  do  MPPR,  o  SITTEL

(Sistema  de  Investigação  de  Registros  Telefônicos  e  Telemáticos),  que

possibilita  a  recepção  das  informações  telefônicas  de  modo  padronizado  e

centralizado.  Também possibilita  o  acesso a informações de localização por

meio das ERB´s, em caso de terminais móveis. Esta padronização dos dados

enviados pelas operadoras facilita a análise de vínculos, mediante a utilização

de ferramentas de alta tecnologia, como  software IBM i2 e o cruzamento de

dados.

2.11. Para  utilizar  o  SITTEL,  o  Promotor  de  Justiça,  objetivando  requerer  o

afastamento  de  sigilo  de  dados  referentes  a  registros  de  comunicações

telefônicas,  deverá  efetuar  o  cadastro  do  caso  (investigação)  no  sistema

SITTEL e requerer ao Juiz que determine às operadoras de telefonia o envio

das informações por meio do sistema.

576 Resp nº 1297021/PR, 2ª turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJE 20/11/2013.
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3. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS E ACESSO A DADOS

3.1. Previamente  ao  requerimento  de  busca  e  apreensão  de  equipamentos

computacionais (inclusive portáteis) recomenda-se o planejamento da medida

pelo Ministério Público, avaliando-se quais materiais serão apreendidos (sob o

ponto de vista da necessidade da investigação) e como se dará a extração e a

análise de seu conteúdo, considerando a perspectiva da real capacidade dos

órgãos encarregados desta atividade.

3.2. Recomenda-se que, para se garantir a validade da prova, o acesso aos dados

de  equipamento  computacional  apreendido  incidentalmente  à  prisão  em

flagrante seja precedido de prévia e fundamentada autorização judicial.

3.3. O acesso ao conteúdo de equipamento computacional  portátil  (aparelhos de

telefonia  celular,  smartphones,  tablets,  ipads)  independe  de  autorização

específica  para  acesso,  desde  que  a  apreensão  esteja  amparada  em

competente  mandado  de  busca  e  apreensão  com  menção  a  estes

equipamentos. Todavia, em sendo possível, recomenda-se que se faça constar

da decisão judicial a autorização de acesso ao conteúdo pelo órgão ministerial a

fim de assegurar a validade da prova.

3.4. Para  garantir  a  idoneidade  e  rastreabilidade  dos  vestígios  cibernéticos,

recomenda-se que o computador apreendido seja imediatamente desligado e

entregue à análise do Instituto de Criminalística ou do Núcleo de Inteligência –

CAEx nestas condições, a fim de que, em sendo necessário, seja atestado que

o último acesso tenha ocorrido em data anterior ao auto de apreensão.

3.5. Recomenda-se que o Promotor de Justiça que pretender acessar o conteúdo de

computador  apreendido  solicite  ao  IC  ou  ao  NI-CAEx  o  espelhamento  ou

duplicação de mídias, a fim de que o acesso dê-se na cópia e não no material

original, a fim de preservá-lo.

3.6. A rastreabilidade dos vestígios cibernéticos depende do conhecimento da senha

de acesso do aparelho, a qual pode ser obtida mediante fornecimento voluntário
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por parte do proprietário/usuário.

3.7. Para  garantir  a  idoneidade  e  rastreabilidade  dos  vestígios  cibernéticos,

recomenda-se que o  telefone celular,  smartphone  ou tablet apreendido  seja

imediatamente colocado em “modo avião”,  retirado o chip,  desligado e

entregue  à  análise/extração  de  dados  pelos  órgãos  técnicos  competentes

(Instituto  de  Criminalística  ou  Núcleo  de  Inteligência  –  CAEx).  Este

procedimento  se  faz  necessário  a  fim  de  se  evitar  alterações  acidentais  e

automáticas de conteúdo, bem como o acesso remoto pelo interessado.

3.8. Na  hipótese  de  pedido  de  restituição  do  aparelho  computacional  (inclusive

móvel) por parte da defesa, recomenda-se que se colha manifestação expressa

da defesa, previamente à devolução do equipamento, no sentido de que não

deseja produzir eventual futura contraprova.

3.9. A extração de dados de equipamentos computacionais portáteis apreendidos

deve ser feita, dentro do possível, por órgãos técnicos habilitados (IC ou NI-

CAEx)  que  se  utilizarão  de  ferramentas  e  metodologias  certificadas  e

homologadas  internacionalmente,  assegurando-se  a  validade  dos  elementos

colhidos para fim de prova.
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4. INTERROGATÓRIO  DE  INVESTIGADOS,  OITIVAS  DE  TESTEMUNHAS  E

RECONHECIMENTOS

4.1. Recomenda-se  que  as  oitivas  de  testemunhas  e  de  investigados  sejam

planejadas e o membro do Ministério Público tenha conhecimento da prova já

produzida pela investigação no momento da inquirição.

4.2. Os  atos  de  inquirição  de  testemunhas  e  investigados,  bem  como  os

reconhecimentos,  devem  preferencialmente  e  sempre  que  possível  serem

gravados integralmente em áudio e vídeo.

4.3. A  inquirição  de  testemunhas  e  os  interrogatórios  de  investigados  devem

preferencialmente  se  valer  de  estratégias  que busquem obter  o  máximo de

informações possível para a investigação.

4.4. A inquirição  de  pessoas  pode  empregar  a  técnica  do  uso  inteligente  da

evidência já  produzida  pela  investigação,  no  sentido  de  contextualizar  o

conteúdo das declarações com o restante das provas e, assim, aferir com maior

precisão o valor probatório dos depoimentos.

4.5. A realização do ato de reconhecimento pressupõe a sua necessidade para a

investigação, visando identificar autoria ou individualizar condutas.

4.6. Em se optando pela realização do reconhecimento, deve ser dada preferência,

sempre que possível, ao método disposto no artigo 226, do CPP.

4.7. Em  sendo  realizado  o  reconhecimento  fotográfico,  recomenda-se  que  as

fotografias sejam apresentadas ao reconhecedor sucessivamente.

4.8. Deve ser evitado o fornecimento de informações da investigação ou acerca do

suspeito  ao  reconhecedor,  bem  como  se  recomenda  não  sejam  emitidas

opiniões acerca do resultado da diligência.
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5. INFILTRAÇÃO DE AGENTES

5.1. A infiltração  de  agentes  é  técnica  investigativa  especial  para  investigações

referentes às atividades de organizações criminosas.

5.2. Ao requerer a infiltração, ou se manifestar a seu respeito, é recomendável que o

Ministério  Público  indique  ao  juízo  quais  atividades  probatórias  se  pretende

sejam  realizadas  pelo  agente  infiltrado  durante  a  execução  da  medida,

requerendo-se  autorização  judicial  expressa  de  seu  emprego  sempre  que

possível.

5.3. É  recomendável  que  sejam  tomadas  medidas  visando  a  preservação  da

identidade  do  agente  infiltrado,  inclusive  no  momento  da  apresentação  do

requerimento judicial de infiltração.577

5.4. A infiltração  de  agente  é  medida  investigativa  de  natureza  eminentemente

instrumental, ou seja, serve como meio de se angariarem outros elementos de

prova das atividades da organização criminosa.

5.5. O  Ministério  Público  deve  informar  rotineiramente  ao  juízo  eventuais

intercorrências no curso da execução da medida.

5.6. Sempre  que  possível  deve  se  evitar  a  oitiva  do  agente  infiltrado  como

testemunha na ação penal.

577 Vide artigos 11 e 12, da Lei nº 12.850/2013.
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