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

CRIMINAL DA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ____

PARECER – EXECUÇÃO CRIMINAL

EXECUÇÃO N°: ____

SENTENCIADO: _____

Meritíssimo(a) Juiz(a):

DOS FATOS

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

O atestado de fls. __ comprova que, no período de _______ a

_________, o sentenciado trabalhou durante __ dias, sem registrar falta

grave, tendo direito a __ dias de remição pelo trabalho, anotando-se 1

dia de trabalho para futura remição. 

O  sentenciado  foi  condenado,  definitivamente,  ao

cumprimento  de  __  anos,  __  mês e  ___  dias  de reclusão,  em regime

semiaberto,  e  ao  pagamento  de  ___  dias-multa,  no  mínimo  legal,

corrigidos  a  partir  do  fato,  por  infração  ao  artigo  157,  caput,  do

Código  Penal  (execução  1);  ___  anos  e  ___  meses  de  reclusão  em

regime fechado, e ao pagamento de ___ dias-multa, no mínimo legal,

corrigidos  a  partir  do  fato,  por  infração  ao  artigo  157,  caput,  do

Código Penal  (execução 2); ____ e ___ meses de reclusão em regime

fechado,  e  ao  pagamento  de  __  dias-multa,  no  mínimo  legal,  por

infração aos artigos 157, § 2º, incisos I e II, 157, 2º, incisos I, II e V e

288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como artigo 244-B,

da Lei  8.069/90  (execução 3);  ___ ano e ___ meses de reclusão em
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regime aberto,  e  ao  pagamento de ___  dias-multa,  no  mínimo legal,

por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal (execução 4).

Não  há  informação  sobre  o  pagamento  ou  o  parcelamento

das penas de multa no juízo da condenação ou execução,  apesar de

exercer  o  sentenciado  atividade  laborativa,  sendo  beneficiado  pela

remição de pena.

O  produto  da  remuneração  pelo  trabalho,  segundo  as

disposições legais e orientações dos tribunais, poderá ser revertido: a)

à indenização dos danos causados pelo crime; b) ao ressarcimento do

Estado  com  as  despesas  com  a  manutenção  do  condenado1;  c)  ao

pagamento da multa2; d) assistência à família do preso; e) pequenas

despesas  pessoais;  f)  formação  do  pecúlio,  sendo  tal  proceder  um

dever do condenado e não mera faculdade.

A  cobrança  da  multa  poderá  ser  realizada  sobre  a

remuneração  mensal  do  sentenciado3,  mediante  ordem  judicial  ao

responsável pelo desconto4. 

Nesse sentido decidiu recentemente a 5ª Câmara de Direito

Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar recurso de

agravo  em  execução  interposto  contra  decisão  concessiva  de

progressão ao regime semiaberto  proferida  pelo Juízo  de  Araraquara,

sem que houvesse o adimplemento da pena de multa5:

Execução  Penal.  Progressão  ao  regime  semiaberto.

Sentenciado  condenado  por  crime  de  tráfico  de

entorpecentes.  Deferimento. Inconformismo  ministerial

que persegue a cassação da decisão, ao argumento de que o

agravado não  havia  quitado  ou pleiteado o  parcelamento da

pena de multa, ou, alternativamente, que seja determinada a

1  LEP, arts. 29 e 39.
2  LEP, arts. 168 e 170.
3  LEP, art. 170.
4  LEP, art. 168.
5  Agravo em Execução nº 9000120-56.2012.8.26.0037. Rel. Pinheiro Franco, j. 22.02.2018.
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retenção  de  30% da  remuneração  mensal  percebida  por  ele

para  fins  de  adimplemento  da  multa.  Lapso  temporal

satisfeito. Requisito subjetivo comprovado pela submissão do

agravado  a  exame criminológico,  cujas  conclusões  contaram

com  a  concordância  ministerial.  Precedentes  citados  pelo

Parquet (condicionando a progressão ao pagamento da pena

de  multa  ou,  ainda,  à  existência  de  pleito  de  parcelamento,

ressalvada  a  hipótese,  comprovada,  da  absoluta

impossibilidade  de  solvê-la)  alusivos  a  agentes  condenados

por  crime  contra  a  Administração  Pública,  para  os  quais  o

pleito de progressão fica condicionado à efetiva reparação do

dano  causado  ou  à  devolução  do  produto  do  ilícito.  Decisão

concessiva  da  progressão  que  não  comporta  reparo  ou

censura.  Hipótese,  todavia  e  no  esteio,  ainda,  da

irresignação  ministerial,  que  justifica,  com  vistas  ao

adimplemento  da  pena  de  multa  e  caso  o  agravado

esteja  exercendo  atividade  remunerada,  seja

determinado  o  desconto  de  parcela  de  sua

remuneração,  devendo  o  Juízo  da  Execução  observar,

para  tanto,  os  balizamentos  previstos  no  artigo  168,

inciso I, da LEP. Agravo parcialmente provido (g.n.)

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

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

valor equivalente a ¼ dos rendimentos mensais do sentenciado até o

pagamento integral da pena de multa, conforme cálculo anexo. 

Local, data.
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_______________________

                  Promotor(a) de Justiça
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