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APRESENTAÇÃO
A presente cartilha destina-se 

aos extensionistas do curso de Direito do 
Programa (A)Penas Humanos: ações in-
terdisciplinares no âmbito da APAC de 
Santa Luzia. Consiste em uma pequena 
introdução, uma forma de situar e iniciar 
o extensionista nas atividades que se de-
senvolvem no Programa.
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O QUE É A APAC?
A Associação de Proteção e Assistência aos Conde-

nados (APAC) é uma entidade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, que auxilia o poder judiciário e o poder executivo 
na execução da pena. Possui uma metodologia e regimento pró-
prios, que devem ser seguidos pelos recuperandos que cum-
prem pena em seus Centros de Reintegração Social (CRS) que 
não funcionam como um presídio comum.

Seu objetivo é “promover a humanização das prisões, 
sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito 
é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o 
condenado se recuperar.” (FBAC)

Construídas para abrigar no máximo 200 pessoas, 
dentro delas os presos desenvolvem diversas atividades volta-
das para reintegração social, tais como o estudo (por meio de 
cursos a distância – fundamental, médio e profissionalizante), 
o trabalho (marcenaria, pintura, etc.), a atividade física (a APAC 
de Santa Luzia possui academia), ou a atividade religiosa (a par-
tir de princípios baseados na fé cristã, a APAC de Santa Luzia 
possui uma igreja dentro da unidade).
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OBJETO DE TRABALHO
O objeto de trabalho dos extensionistas, basicamente, 

é a Execução Penal. Esta é a fase processual em que o Estado 
executa a pena, ou seja, torna efetiva a sanção ao condenado. 
Segundo a Lei de Execução Penal (LEP): 

“A execução penal tem por objetivo efetivar as dispo-
sições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do con-
denado e do internado.” (LEP, art. 1º)

Portanto, esta é a fase em que o apenado cumpre, efe-
tivamente, a pena que lhe foi imposta, seja em regime fechado, 
aberto ou semiaberto. 

Os instrumentos legais mais utilizados no atendimen-
to ao recuperando são a Constituição Federal, a Lei de Execução 
Penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal e as jurispru-
dências dos tribunais estaduais e superiores, para fundamentar 
eventuais recursos. Portanto, conhecer bem estes dispositivos 
legais fará com que o atendimento seja mais técnico e eficiente, 
evitando confusões e ajudando a esclarecer possíveis dúvidas. 
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COMO SÃO AS ATIVIDADES
As atividades se dão por meio do atendimento ao re-

cuperando e de encontros com o grupo de extensão. Desta for-
ma, enquanto os atendimentos possibilitam um contato mais 
próximo com os recuperandos, escutando seus relatos, pedidos 
e dúvidas, os encontros com o grupo possibilitam a discussão 
dos casos e dos pleitos, bem como ajudam na elaboração de peti-
ções. Além disso, trabalha-se também com o Sistema Eletrônico 
de Execução Unificada. (SEEU)

O atendimento presencial é feito no Centro de Reinte-
gração Social, em salas privadas. Ao chegar, os extensionistas se 
dividem em grupos que ficam sob a supervisão de um professor. 
O recuperando é atendido individualmente, momento em que 
relata a sua situação carcerária (a quantos anos foi condenado, 
quais crimes cometeu, quando os cometeu, etc.). Geralmente, o 
objetivo é sanar dúvidas a respeito de sua situação jurídica, ou 
requerer a intervenção jurídica no processo de execução penal. 

O QUE LEVAR AOS ATENDIMENTOS
É recomendável que cada extensionista leve um ca-

derno, uma caneta e a legislação. Não é permitido o uso de apa-
relhos eletrônicos na APAC.
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O QUE FAZER?
Cada extensionista será responsável pela demanda 

do recuperando que atender, devendo procurar resolvê-la. Caso 
tenha dúvidas, deverá solicitar auxílio do professor ou dos de-
mais extensionistas. 

A primeira coisa que se deve fazer é anotar o nome 
completo do recuperando e o que ele está pedindo que seja feito 
para que após o atendimento você possa analisar se o pedido é 
juridicamente viável ou não.

De forma geral, o que o recuperando requer não pode 
ser concedido no momento do atendimento, pois demanda pe-
ticionamento junto ao judiciário. Porém, há casos em que o re-
querido consiste em sanar dúvidas diversas ou providências 
que podem ser tomadas na própria APAC.

Caso ele tenha alguma dúvida, se possível, responda-o 
de imediato. No entanto, se você não souber a resposta na hora, 
não tem problema. Anote a dúvida e traga a resposta na outra 
visita. 

É recomendável que, ao chegar aos atendimentos pre-
senciais, cada extensionista tenha em mãos a resposta solicitada 
pelo recuperando cujo atendimento está sob sua responsabilidade.

ATENÇÃO
Nunca dê uma “notícia ruim” para o recuperando 

de forma direta. Caso saiba, por exemplo, que um 
novo processo transitou em julgado e que o recupe-

rando foi condenado novamente, ou que a pena aumen-
tará, que foi reconhecida uma falta grave recentemente 
ou que o recuperando será transferido novamente para o 
sistema prisional comum, você deverá informar primeira-
mente à administração da APAC para que eles tomem as 
medidas consideradas cabíveis. 
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CONCEITOS BÁSICOS
Abaixo serão listados alguns conceitos básicos, úteis 

para a realização de um trabalho mais eficiente. Tendo eles em 
mente, o extensionista terá noção de como poderá auxiliar o re-
cuperando durante o atendimento. 

ATESTADO DE PENA

O atestado de pena é um documento que mostra toda 
a situação carcerária do apenado. Ele é expedido pelo juiz da 
execução penal e deve informar “o montante de pena a cumprir, 
a parcela já extinta, os benefícios eventuais auferidos, aqueles 
que foram indeferidos, enfim, um relatório completo da execu-
ção no último ano”. (NUCCI, 2019, p. 62) Além destas informa-
ções, o atestado também informa em qual regime prisional o 
apenado se encontra, quanto tempo falta para que ele progrida 
de regime, a data em que ele começou a cumprir a pena e a data 
prevista para o término do cumprimento.

LIVRAMENTO CONDICIONAL 

O livramento condicional está disciplinado no Capítu-
lo V do Código Penal. Ele é parte da execução da pena, e “cessa 
a efetiva privação de liberdade do condenado, antes do cumpri-
mento do tempo fixado na sentença, processando-se o restante 
da execução em liberdade”. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2014, p. 
714) Portanto, este instituto possibilita ao apenado cumprir o 
restante de sua pena fora do estabelecimento prisional. 
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Este benefício está condicionado ao cum-
primento de alguns requisitos objetivos. O primeiro 
é o cumprimento de mais de um terço da pena, pelo 
recuperando não reincidente em crime doloso e que 
tenha bons antecedentes (art. 83, I). O segundo, para 
o recuperando reincidente em crime doloso, é o cum-
primento de mais da metade da pena (art. 83, II). O 
recuperando que estiver cumprindo pena por crimes 
hediondos ou equiparados e não for reincidente em 
crimes dessa natureza, deverá cumprir mais de dois 
terços da pena (art. 83, V). Além disso, o recuperando 
deverá reparar o dano causado por sua infração, sal-
vo impossibilidade de o fazer (art. 83, IV).

Todos esses requisitos objetivos estão con-
dicionados, por sua vez, a quatro requisitos subje-
tivos, elencados no art. 83, inc. III, CP: possuir bom 
comportamento na execução da pena, não cometer 
falta grave nos doze meses antecedentes ao requeri-
mento do livramento, possuir bom desempenho no 
trabalho que lhe foi atribuído, e possuir aptidão para 
prover a própria subsistência mediante trabalho ho-
nesto. Neste caso, cabe informar que “a lei não exige 
que o liberado condicionalmente tenha um trabalho 
efetivo, (...) e sim que tenha aptidão para desempe-
nhá-lo”. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2014, p. 716)

Por fim, há também um requisito subjetivo 
adicional para o recuperando que estiver cumprin-
do pena por crime doloso, cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa. Neste caso, além dos re-
quisitos anteriormente elencados, a concessão do li-
vramento condicional fica também condicionada “à 
constatação de condições pessoais que façam 
presumir que o liberado não voltará a delin-
quir”. (art. 83, parágrafo único)
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REgIMES PENAIS

No sistema penal brasileiro, existem três ti-
pos de regimes de cumprimento de pena. De acordo 
com o Código Penal Brasileiro, os regimes são: fechado, 
semiaberto e aberto. 

O regime fechado deve ser cumprido em es-
tabelecimento de segurança máxima ou média, e se aplica para 
condenados que tiveram penas superiores a oito anos, ou que 
cometeram algum tipo de crime hediondo. Neste tipo de regime, 
o condenado tem o direito de trabalhar durante o dia, e deve 
ficar isolado no período noturno. Além disso, o trabalho externo 
é permitido desde que seja realizado em obras públicas.

O regime semiaberto, de acordo com a legislação, 
deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial, ou em esta-
belecimento similar. Porém, o que ocorre na prática, haja vista 
a falta de estabelecimentos deste tipo, é que muitos presos cum-
prem o regime semiaberto em estabelecimentos destinados ao 
regime fechado, porém em espaços separados. Este é o caso da 
APAC Santa Luzia. Nela, os recuperandos do regime fechado e 
semiaberto estão na mesma unidade prisional, porém em espa-
ços separados para cada tipo de regime. O regime semiaberto 
se aplica a condenados que tiveram penas superiores a quatro 
anos, porém inferiores a oito anos, desde que não sejam rein-
cidentes. Aqui, além do trabalho comum dentro da instituição 
prisional, o trabalho e o estudo no ambiente externo também 
são permitidos. 

Por fim, o regime aberto se 
destina a presos que possuam condenação 
igual ou inferior a quatro anos de pena, 
desde que não sejam reincidentes. O con-
denado deve trabalhar e/ou estudar fora 
do estabelecimento penal, durante o pe-
ríodo diurno, porém, permanecer recolhi-



13

do durante o período noturno ou em dias de folga. 
É a última fase do cumprimento da pena. De acordo 
com o Código Penal, o regime aberto deve ser cum-
prido em casa de albergado ou em estabelecimento 

adequado. Porém, na prática, por falta de estabelecimentos 
apropriados, é muito comum que os condenados submetidos 
a esse tipo de regime cumpram suas penas em suas próprias 
casas (prisão domiciliar).

Observação: a progressão de regime será 
abordada após a explicação do instituto da reincidên-
cia, por entendermos que, para compreender de forma 
mais clara a progressão, é necessário se ter em mente o 
impacto causado pela reincidência. 

REINCIDêNCIA

O réu primário é aquele que foi condenado por uma 
sentença transitada em julgado, porém, antes desta sentença, ele 
não possuía nenhuma outra condenação transitada em julgado. 
Neste caso, por exemplo, se ele foi condenado por um crime, 
mas responde processo por algum crime cometido anteriormen-
te, mas que ainda possui possibilidades de recurso, legalmente 
este réu é considerado primário:

“Chama-se primário aquele que jamais sofreu qualquer 
condenação irrecorrível. Chama-se reincidente aque-
le que cometeu um crime após a data do trânsito em 
julgado da sentença que o condenou por crime ante-
rior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos, 
contados a partir do cumprimento ou da extinção da 
pena”. (BITTENCOURT, p. 795)
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Portanto, réu primário é 
aquele que foi condenado por uma 
sentença transitada em julgado, 
porém, antes desta sentença, ele 
não possuía nenhuma outra con-
denação transitada em julgado. 
Neste caso, por exemplo, se ele foi 
condenado por um crime, mas res-

ponde processo por algum crime cometido anteriormente cujo 
ainda há possibilidades de recurso, legalmente este réu é con-
siderado primário.

Por outro lado, o réu reincidente é aquele que comete 
novo crime após uma sentença transitada em julgado de algum 
crime que porventura tenha cometido. É necessário atentar-se 
ao fato de que o crime, e não o processo, é que deve ter aconte-
cido após a sentença irrecorrível. Além disso, de acordo com o 
Código Penal, o réu só será reincidente se o crime tiver ocorri-
do em cinco anos desde o cumprimento ou a extinção da pena. 
Portanto, se este réu terminou de cumprir sua pena em 2007 e 
cometeu novo crime em 2014, para todos os efeitos ele é consi-
derado réu primário. 

A reincidência impacta diretamente no tempo de 
cumprimento de pena,  gerando diversos efeitos. O primeiro é 
o aumento do tempo para o recuperando receber o livramento 
condicional, e o segundo, a interrupção da prescrição. Ambos 
os efeitos estão disciplinados nos arts. 83, II e 117, VI, do Código 
Penal, respectivamente.

PROgRESSÃO DE REgIME 

A legislação penal brasileira adota um sistema pro-
gressivo de pena, que consiste na possibilidade do recluso, de 
acordo com o seu mérito e com o tempo de pena cumprido, po-
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der mudar de regime, passando de um mais 
gravoso, onde sua liberdade está mais limi-
tada, para um menos gravoso, onde ele pos-
sui mais liberdade. A progressão existe para 
que, em tese, a ressocialização ocorra de for-
ma gradativa e aos poucos o apenado consiga 
voltar a conviver em sociedade. De acordo com Cezar Roberto 
Bitencourt (2019), o sistema progressivo de pena “possibilita ao 
condenado ir conquistando paulatinamente a sua liberdade, 
ainda durante o cumprimento da pena, de tal maneira que a 
pena a ser cumprida não será sempre e necessariamente a pena 
aplicada” (p. 640). Sendo assim, à medida que o preso cumpre 
determinados requisitos, sua pena diminui e, consequentemen-
te, por direito, ele tem autorização judicial para passar para um 
regime menos gravoso. 

Como a maioria dos recuperandos atendidos pelo 
Programa estão presos por crimes cometidos antes da entrada 
em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou as 
regras até então vigentes para a progressão de regime, não as 
abordaremos. 

No entanto, é fundamental observar sempre que sen-
do as alterações legislativas mais severas não poderão nunca ser 
aplicadas a crimes ocorridos antes de sua vigência, pois, a Cons-
tituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) 
no Título II, referente aos direitos e garantias fundamentais, de-
termina que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 
réu (art. 5°, XL).

Embora haja diferença entre o direito penal, o pro-
cesso penal e a execução penal tais ramos do direito constituem 
fases de um mesmo fenômeno, que é o exercício do poder puni-
tivo estatal, explicitando uma forma especial de violência que 
é a pena. Portanto, o que importa não é a natureza jurídica da 



16

norma, mas, o quanto de proteção 
que ela deve encerrar. Assim, deve-
se preservar o caráter garantidor 
do princípio da legalidade em seus 

vários momentos de concretização (penal, pro-
cessual e execução), de modo que sempre que as 
modificações forem prejudiciais ao sentenciado, 
não poderão retroagir, só incidindo sobre os cri-
mes consumados após a sua entrada em vigor.
(ALEIXO, PENIDO, 2020, p. 29)

Assim, de maneira geral, as regras 
referentes à progressão tem os seguintes requi-
sitos: para réus primários ou reincidentes em 
crimes comuns, o cumprimento deverá ser de 
1/6 da pena, além do bom comportamento car-
cerário, atestado pelas autoridades do estabele-
cimento penal. Para réus primários em crimes 
hediondos, além do bom comportamento carce-
rário, ele deverá cumprir 2/5 da pena para que 
possa progredir de regime. Por fim, para réus 
reincidentes em crimes hediondos, além do bom 
comportamento, para que possa progredir de re-
gime é necessário que 3/5 da sua pena tenha sido 
cumprida. 

REMIÇÃO

A legislação brasileira admite a remi-
ção de pena do condenado, por meio do traba-
lho e do estudo. Assim sendo, à medida que ele 
trabalha ou estuda, dentro ou fora do estabeleci-
mento prisional, são abatidos da sua pena total 
alguns dias, como se fosse um “pagamento” pelo 
seu tempo gasto desta forma.
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De acordo com o artigo 126 da Lei de Execução Penal, 
“O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semia-
berto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo 
de execução da pena”. Assim, se ele trabalhar e estudar, poderá 
haver uma cumulação de remição, desde que essas atividades 
sejam feitas em tempos distintos. (art. 126, §3)

Para cada três dias de trabalho, haverá a remição de 
um dia de pena. Para cada 12 horas de estudo (divididas em três 
dias), haverá a remição de um dia de pena. Enquanto a remição 
pelo trabalho está adstrita ao regime fechado e semiaberto, a re-
mição pelo estudo pode ser realizada também no regime aberto 
ou se o preso estiver em liberdade condicional. 

O estudo, seja dentro do estabelecimento prisional, 
seja fora deste, deve ter a frequência comprovada e o aprovei-
tamento escolar por meio de uma declaração da instituição que 
estiver ofertando o curso. O mesmo vale para o trabalho, que 
deve ter sua comprovação para que os dias sejam efetivamente 
remidos da pena do condenado. 

Por fim, no caso de conclusão do ensino fundamen-
tal, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ha-
verá o decréscimo de 1/3 (um terço) na remição da pena do 
condenado, desde que o órgão que a conceda certifique o fato.

FALTAS DISCIPLINARES

Dentro do sistema prisional, o reclu-
so é obrigado a ter disciplina, possuindo direi-
tos e deveres. Caso ocorra a violação de algum 
de seus deveres, esta é considerada como uma 
falta disciplinar. A Lei de Execução 
Penal faz uma gradação entre essas 
faltas, dividindo-as entre leves, mé-
dias e graves. 
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O “Pacote Anticrime” trouxe algumas novidades a 
quem comete faltas graves, como o recolhimento em cela indi-
vidual, a proibição das visitas, com restrição ao contato físico, 
dentre diversas outras alterações. 

O fato é que a falta grave dificulta a progressão de regi-
me, pois, caso o preso a cometa, o tempo remido de sua pena, por 
meio do trabalho ou do estudo, pode ser revogado em até 1/3 pelo 
juiz, de acordo com o artigo 127 da LEP. Nesse caso, a contagem 
do prazo para a progressão recomeça a partir da data da infração 
disciplinar. Importante ressaltar que se é necessário um processo 
administrativo para a sua apuração, sob pena de se estar violan-
do o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. 

Data-base

A data-base é o dia em que se começa a contar os pra-
zos durante o cumprimento da pena. Assim sendo, para a conta-
gem do prazo para a progressão de regime, por exemplo, o termo 
inicial para que se possa começar a contar o tempo é a data-base. 

A prática de uma falta grave, por exemplo, altera a 
data-base. Além disso, uma nova condenação transitada em jul-
gado também altera a data-base, que seria esse termo inicial de 
contagem dos prazos. A consequência prática deste fato é o adia-
mento da progressão de regime, fazendo com que o condenado 
continue mais tempo no regime em que se encontra, ou possa 
até mesmo regredir de regime, dependendo do caso. 
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CÁLCULO DE PENA NA ExECUÇÃO PENAL 

A pena é aplicada em anos, meses e dias, e para exem-
plificar como é feito a sua soma e subtração, por consequên-
cia de sanções ou direitos, suponhamos que um determinado 
recuperando fora sentenciado a 06 anos, 5 meses e 10 dias de 
pena. No atestado de pena e documentos de execução temos que 
“a” se refere a Ano, “m” a meses e “d” a dias, no exemplo em 
questão seria 06a5m10d – e este teve uma nova condenação de 
03a7m23d. 

Para somarmos, devemos começar pelos dias, passando 
para os meses e finalizando nos anos, sendo que ao ultrapassar 30 
dias transferimos esse para a coluna de meses no formato de 1 mês 
e mantemos os dias restantes, ultrapassando 12 meses passamos 
para a coluna do anos em formato de 1 ano e mantemos os meses 
restantes, conforme equação a seguir:

Soma-se os dias 10 + 23 resultando em 33, 
passamos 30 dias em formato de mês e 
mantemos os 3 dias restantes, em seguida 
somamos os meses 7+5+1 resultando em 
13 meses, fazemos o mesmo procedimen-
to, qual seja passamos 12 meses em forma 
de 1 ano para coluna dos anos e mante-
mos 1 mês restante e por fim somamos 
os anos 06+03+1 totalizando 10. Portanto, 
nesta soma teremos um novo montante de 
pena de 10a1m3d.

    +1a  +1m
    6a  5m   10d
+   3a  7m  23d

   10a   1m    3d
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Imagine que posteriormente o apenado teve uma 
remição de 60 dias por trabalho, lembrando que temos 1 dia 
remido a cada 3 dias trabalhados, e por estudo, temos 1 dia re-
mido a cada 12 horas de estudo. Temos também com causa de 
redução de pena a detração, comutação, induto e revisão penal 
entre outros.

Vemos que o subtraendo é menor que 
os 30 dias, então pegamos emprestado 
1 mês que se remete a 30 dias da coluna 
dos meses, subtraindo, portanto, 1 mês 
da coluna dos meses, ficando, pois, 33 
dias, menos 60 dias, devendo portanto 
pegar mais 30 dias emprestado da colu-
na de meses. Como não há mais meses, 
devemos solicitar 12 meses da coluna 
de ano, subtraindo  1 ano, ficando por-
tanto 63 dias menos 60 restando 3 dias, 
sendo o resultado final de 09a11m3d.

A multiplicação não é aplicada diretamente nos cál-
culos de pena, mas nos auxilia quando vamos calcular as fra-
ções para progressão, livramento condicional e comutação. Ao 
multiplicarmos usamos a regra das operações acimas, come-
çando com dias e terminando com os anos, levando em con-
sideração que passando de 30 dias passamos os 30 dias para a 
coluna de meses contanto como 1 mês e mantendo o restante, 
e passando de 12 meses, passamos os 12 meses para a coluna 
de anos mantendo o restante na coluna de meses, conforme o 
exemplo abaixo: 

             -1m
   10a   1m     3d
–   0a  0m  60d

   10a  0m     3d

            -1m
     9a  11m     3d
–   0a  0m  60d

     9a  11m     3d

     9a  11m     3d
x                          3

   29a  9m     9d

    +2  +33
     9a  11m     3d
x                          3

   29a  9m     9d
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Antes de adentramos no cálculo de frações que é o 
que nos interessa no que tange a progressão de regime, livra-
mento condicional e comutação, devemos analisar a divisão, 
que ao contrário das operações anteriores, começa com o ano, 
passando pelos meses e terminando nos dias.  Para exempli-
ficar, vamos utilizar a multiplicação e a divisão no cálculo da 
fração, chegando por tanto no cálculo, que mais nos interessa. 
Conforme anteriormente indicado a progressão se dá nas fra-
ções de 1/6 no crime comum, tanto primário quanto reincidente, 
2/5 nos crimes hediondos e equiparados quando o apenado é 
primário ou 3/5 quando reincidente¹. No livramento condicio-
nal temos 1/3 se primário em crime comum, 1/2 reincidente em 
crime comum e 2/3 primário em crime hediondo. Na comutação 
¼ primário e 1/5 reincidente dependendo do previsto em cada 
decreto, pois, as regras podem mudar.

Continuando com nosso exemplo, o apenado em 
questão cometeu um crime hediondo e é reincidente, portan-
to, progredirá de regime de cumprimento de pena ao cumprir 
3/5 de 10a0m3d.

Para calcularmos, separaremos a fração 
em duas contas distintas, primeiro multi-
plicaremos a pena por 3. 

E o resultado dividiremos por 5, sendo que no caso 
da divisão sempre consideraremos o resultado da divisão in-
teiro, transferindo o restante para coluna sequente e soma-
remos com o que consta naquela coluna e dividiremos, assim 
subsequentemente.

     9a  11m     3d
x                          3

   29a  9m     9d

                                           +48                                 +120d
        29a ÷ 5                     11m ÷ 5                         9d ÷ 5

             5a                             11m                              25d
    sobram 4 anos         sobram 4 meses         sobram 4 dias
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Outra forma de realizar o cálculo é transformar a 
pena em dias, fazer o cálculo da fração e, após, reconverter 
em anos, meses e dias. Assim, multiplicamos os anos por 365 
dias, os meses por 30 dias1 e somamos tudo aos dias. Calcula-
mos a fração, por exemplo, 3/5 e, o resultado, dividimos suces-
sivamente por 365; o restante por 30 dias e o restante serão 
registrados como os dias a cumprir. 

Exemplo: pena de 9 anos 11 meses e 3 dias.

(9 x 365) + (11 x 30) + 3
3.285 + 330 + 3 = 3618

3/5:
3618 x 3 = 10.854
10.854 / 5 = 2.170 (3/5 da pena em dias)

Transformando novamente em anos, meses e dias:

2.170 ÷ 365 = 5 anos
5 x 365 = 1.825
2.174 – 1.825 = 345 (restante)

345 ÷ 30 = 11 meses

11 x 30 = 330

345 – 330 = 15 dias

1 Neste aspecto teremos um cálculo aproximado, já que estaremos des-

cartando os meses que possuem 31 dias.
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JURISPRUDêNCIAS IMPORTANTES
Tendo como objetivo informar o que os tribunais dis-

põem sobre os temas abordados anteriormente, exporemos al-
gumas jurisprudências, priorizando os casos que foram tratados 
em nosso projeto de extensão na Apac de Santa Luzia. 

No tocante a reincidência, tivemos um caso muito in-
teressante no qual o primeiro crime do recuperando era a pos-
se de droga para uso próprio conforme artigo 28 da Lei 11.343. 
Segundo a decisão do STJ  o enquadramento em tal artigo não 
geraria reincidência. Como no caso em questão este era o único 
delito que transitou em julgado antes do cometimento de outro 
crime, arguimos junto a Vara de Execução de Santa Luzia, que 
conforme tal entendimento do STJ e as definições de reincidên-
cia, o recuperando não poderia ser considerado reincidente, e 
conseguimos a retificação do atestado de pena, retirando por-
tanto a reincidência, conforme decisão a seguir: 

Quanto ao pedido de seq. 132.1, verifico que assiste razão 
à douta Defesa, uma vez que se firmou o entendimento se-
gundo o qual a condenação pelo crime tipificado no artigo 
28 da Lei 11.343/06 não é apta a gerar reincidência. A Sexta 
Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julga-
mento do REsp nº. 1.672.654/SP, consignou que “se a con-
travenção penal, punível com pena de prisão simples, não 
configura reincidência, resta inequivocamente despropor-
cional a consideração, para fins de reincidência, da posse 
de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, 
é punida apenas com “advertência sobre os efeitos das dro-
gas”, “prestação de serviços à comunidade” e “medida edu-
cativa de comparecimento a programa ou curso educativo”. 
Desta forma, e por concordar com o entendimento acima 
esposado, determino a retificação do atestado de pena para 
dele decotar a situação de reincidência do sentenciado com 
relação à condenação pelo crime previsto no artigo 28 da 
Lei de Tóxicos. Intime-se. Santa Luzia, 08 de janeiro de 2020. 
ARLETE APARECIDA DA SILVA COURA Juíza de Direito



24

Na progressão de regime, a partir da jurisprudência 
abaixo, conseguimos a aplicação retroativa do art. 112 da LEP: 

HABEAS CORPUS Nº 384.492 - AL (2017/0000089-4) RELA-
TOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA IMPE-
TRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALA-
GOAS IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS PACIENTE : LEANDRO DA CUNHA NASCIMENTO 
(PRESO) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus 
substitutivo de recurso ordinário, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de LEANDRO DA CUNHA NASCIMEN-
TO, contra acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, que denegou ordem de habeas corpus originária, 
nos termos da seguinte ementa: “PENAL. PROCESSO PE-
NAL. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE PROGRESSÃO DE RE-
GIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA PARA O SEMIA-
BERTO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5, ‘POR 
SER O RÉU REINCIDENTE GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FLA-
GRANTE ILEGALIDADE. LEGISLADOR QUE NÃO DISTIN-
GUIU, PARA FINS DE PROGRESSÃO, ENTRE REINCIDÊNCIA 
GENÉRICA E ESPECÍFICA. SUPOSTA RETROATIVIDADE DA 
LEI 11.464/07 EM PREJUÍZO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. 
CRIME EM ANÁLISE COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DO DI-
PLOMA LEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I O le-
gislador ordinário restou silente acerca da necessidade de 
que a reincidência fosse específica em outro crime hedion-
do para que houvesse a aplicação do quantum mais severo 
para progressão de regime de cumprimento de pena. As-
sim, há de se aplicar a fração de três quintos da reprimenda 
para progressão de regime de réu reincidente. II Na hipóte-
se dos autos, o crime anterior foi considerado, no contexto 
da execução de todas as reprimendas já imputadas ao pa-
ciente, apenas para gerar a reincidência do réu. A repri-
menda arbitrada por esse crime não sofreu qualquer alte-
ração por regra contida na Lei 11.464/07, apenas o delito de 
tortura mediante sequestro é que, cometido após a vigência 
da referida norma, sofreu incidência da majoração da fra-
ção da reprimenda no tocante ao pleito de progressão, não 
havendo que se falar em retroatividade da lei em prejuízo 
do paciente. III Ordem conhecida e denegada.” (fl. 119) 
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Consta dos autos que o Paciente cumpre pena privativa de 
liberdade, decorrente da unificação de 3 (três) ações penais 
transitadas em julgado, totalizando 39 (trinta e nove) anos, 
11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão. Quando da 
unificação das penas, o Juízo da Execução impôs que um 
dos crimes imputados ao Paciente (extorsão mediante se-
questro, previsto no art. 159, § 1.º, do Código Penal), para 
fins de progressão de regime, necessitasse o cumprimento 
de 3/5 da reprimenda. Fundamentou, para tanto, a reinci-
dência do apenado, pois praticou o delito em questão em 
30/03/2007, após o trânsito em julgado de outro delito que 
lhe foi imputado (tipificado no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003), 
que se deu em 1º/12/2005. Inconformada, a defesa impetrou 
habeas corpus perante o Tribunal a quo, que denegou a or-
dem. No presente writ, o Impetrante alega, em suma, que o 
quantum de 3/5 de cumprimento da pena para progressão 
de regime em crimes hediondos somente tem aplicação 
quando a reincidência ocorre de modo específico, vale di-
zer, ambos delitos para verificação da reincidência devem 
ser hediondos ou equiparados. Alega que, na espécie, o cri-
me considerado para fins de reincidência pelas Instâncias 
ordinárias não é hediondo ou equiparado, motivo pelo qual 
a progressão de regime deve observar a fração de 2/5 do 
cumprimento da pena. Requer, em liminar, que seja aplica-
da a fração de 2/5 do cumprimento da pena do Paciente 
para progressão do regime do crime de extorsão mediante 
sequestro. É o relatório inicial. Decido. Como se sabe, a Pri-
meira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Tur-
mas Criminais desta Corte que compõem a Terceira Seção, 
após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admi-
tir a impetração de habeas corpus em substituição ao recur-
so ordinário, uma vez que a competência do Pretório Excel-
so e a deste Superior Tribunal constituem-se em matéria de 
direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da 
República. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuí-
zo de, eventualmente, deferir-se a ordem de ofício, em caso 
de flagrante ilegalidade. Da análise dos autos, não se encon-
tra presente o fumus boni iuris indispensável ao provimen-
to de urgência. Com efeito, segundo posicionamento do Su-
perior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei n.º 
11.464/2007, que alterou a Lei n.º 8.072/90, a progressão de 
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regime para crimes hediondos e equiparados é mais rigoro-
sa em relação aos demais delitos, exigindo o cumprimento 
de 2/5 (dois quintos) quando o réu for primário, e 3/5 (três 
quintos) em se tratando de reincidente, não se exigindo, 
para tais fins, que ocorra a reincidência específica. É o que 
se extrai dos seguintes julgados: “EXECUÇÃO PENAL. HA-
BEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 
PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. 
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. LAPSO 
TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CO-
NHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal paci-
ficaram orientação no sentido de que não cabe habeas cor-
pus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, 
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalida-
de no ato judicial impugnado a justificar a concessão da or-
dem, de ofício. 2. A Lei n. 11.464/2007, introduzindo nova 
redação ao art. 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, previu 
lapsos mais gravosos à progressão de regime ao estabelecer 
que a promoção ao novo regime prisional dar-se-á após o 
resgate de 2/5 (dois quintos) da pena corporal, se o conde-
nado for primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sendo 
desnecessária que a reincidência seja específica. 3. Na hipó-
tese em exame, ostentando o paciente a condição de reinci-
dente, deve ser observado o lapso temporal de 3/5 de pena 
cumprida para fins de obtenção da progressão de regime, 
conforme determina o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990. 4. 
Não há falar em aplicação do percentual de 1/6 (um sexto), 
como pretende a defesa, para a progressão de regime em 
relação à condenação dos crimes comuns, pois, unificada as 
penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidên-
cia deve incidir sobre o somatório das penas. 5. Habeas cor-
pus não conhecido.”(HC 367.510/RS, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 
07/12/2016)”EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPE-
TRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PROGRES-
SÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPE-
CÍFICA. DESNECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS 
QUINTOS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIA-
DO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o 
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Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no senti-
do de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não co-
nhecimento da impetração, salvo quando constatada a exis-
tência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a 
justificar a concessão da ordem de ofício. 2. A Lei n. 
11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, § 2º, da 
Lei dos Crimes Hediondos, previu lapsos mais gravosos à 
progressão de regime ao estabelecer que a promoção ao 
novo regime prisional dar-se-á após o resgate de 2/5 (dois 
quintos) da pena corporal, se o condenado for primário, e 
3/5 (três quintos), se reincidente. 3. A jurisprudência desta 
Corte firmou-se no sentido de que a prática de delito he-
diondo na vigência da Lei n. 11.4646/2007 impõe o cumpri-
mento de 2/5 da pena para o apenado primário e de 3/5 
para o reincidente, a fim de que seja concedida a progres-
são de regime, sendo desnecessária que a reincidência seja 
específica. 4. In casu, ostentando o paciente a condição de 
reincidente, que emergiu com a prática de novo crime em 
14/9/2013, após o trânsito em julgado do primeiro 
(9/12/2008), deve ser observado o lapso temporal de 3/5 de 
pena cumprida para fins de obtenção da progressão de re-
gime, conforme determina o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990. 
5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 368.284/RS, Rel. Mi-
nistro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
06/10/2016, DJe 26/10/2016) Ante o exposto, INDEFIRO o pe-
dido de liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas 
ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deve-
rão vir acompanhadas das peças necessárias ao exame do 
pleito formulado em favor do Paciente, notadamente acer-
ca da atual situação prisional do Paciente. Após, remetam-
se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer. 
Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de janeiro de 2017. 
MINISTRA LAURITA VAZ Presidente

(STJ - HC: 384492 AL 2017/0000089-4, Relator: Ministra LAU-
RITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/02/2017)

Em relação a remição, conseguimos que o Superior 
Tribunal de Justiça reconhecesse 133 dias de remição a um re-
cuperando que concluiu o ensino médio via ENEM, mas que na 
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Vara de execuções de Santa Luzia, não fora reconhecido como 
passível de remição. O TJMG reconheceu cerca de 66 dias de re-
mição, através de um Habeas Corpus . Já no STJ conseguimos a 
homologação de 133 dias, conforme se vislumbra na  decisão: 

HABEAS CORPUS Nº 542.680 - MG (2019/0324625-6)
RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : VANESSA DE SOUSA SOARES E OUTRO
ADVOGADOS : JOAQUIM MÁRCIO DE CASTRO ALMEIDA - 
MG102157
VANESSA DE SOUSA SOARES - MG173361
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MI-
NAS GERAIS
PACIENTE : GILMAR VITOR DA PAIXAO (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio 
impetrado em benefício de GILMAR VITOR DA PAIXAO con-
tra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Ge-
rais (Agravo em Execução Penal n. 1.0245.15.166080-1/001).
Infere-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o 
pedido de remição da pena formulado pelo apenado, ora 
paciente.
Inconformada, a defesa interpôs agravo no Tribunal de 
origem, que deu parcial provimento ao recurso, com estes 
fundamentos:
“No caso, sustenta o recorrente ter concluído o ensino mé-
dio e invoca a remição da pena com acréscimo de 1/3 (um 
terço) conforme disposto no § 5º do art. 126 da LEP Com 
base na Resolução do CNJ n° 44 de 26 de novembro de 2013. 
informa que a base de calculo a ser utilizada, para fins de 
cômputo das horas, é de 1200 (um mil e duzentas) horas 
para o ensino médio Da análise acurada dos autos, entende-
se que o recurso merece provimento parcial. [...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas conce-
do a ordem, de ofício, para reconhecer o direito do paciente 
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à remição da pena, em razão de sua aprovação no ENEM 
(Exame Nacional do Ensino Médio), no total de 133 dias.
Publique-se. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 12 de novembro de 2019.
MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
 Relator
(Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 18/11/2019)

A diferença acerca da quantidade de remição conce-
dida diz respeito à base de cálculo: se utilizará 50% da carga 
horária prevista para o EJA ou se será utilizada 50% da carga 
horária previstas para o Ensino Regular. 

Sobre faltas disciplinares tivemos um recuperando 
que teve reconhecido o cometimento de uma falta grave, mas 
não foi feito o Procedimento Administrativo Disciplinar e a au-
diência de justificação foi dispensada, portanto havendo cercea-
mento do direito de defesa do apenado.  Através de um Habeas 
Corpus, conseguimos retirar a notificação de falta grave, confor-
me ementa : 

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – 
AFASTAMENTO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALTERAÇÃO DE 
OFÍCIO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO 
PRAZO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILI-
DADE – SÚMULA 441 DO STJ. Conforme preceitua a Súmula 
533 do Superior Tribunal de Justiça, “Para o reconhecimen-
to da prática de falta disciplinar no âmbito da execução 
penal, é imprescindível a instauração de procedimento ad-
ministrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, as-
segurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado 
constituído ou defensor público nomeado”. A ausência de 
prévia instauração de procedimento administrativo impe-
de o reconhecimento da falta grave pelo juiz da execução, 
o que somente pode ocorrer depois de apurada a falta vali-
damente no âmbito disciplinar. Segundo a Súmula 441 do 
STJ, “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção 
de livramento condicional”. HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 
1.0000.19.160507-0/000 - COMARCA DE SANTA LUZIA - PA-
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CIENTE(S): GERSON GUIMARÃES MATIAS - AUTORID COA-
TORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMI-
NAIS DE SANTA LUZIA

Quanto a data-base por se tratar do marco temporal 
mais importante no que tange a execução penal, trouxemos a 
tese do STJ, fixando que a unificação de pena não altera a data
-base, e expondo quais são os fatores que tem condão de altera
-la, consoante a ementa a seguir: 

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECU-
ÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO 
TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DA-
TA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A superveniência de nova condenação no curso da exe-
cução penal enseja a unificação das reprimendas impostas 
ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório 
torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a 
regressão a regime de cumprimento de pena mais gravo-
so, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, 
e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da da-
ta-base para concessão de novos benefícios executórios, 
em razão da unificação das penas, não encontra respaldo 
legal. Portanto, a desconsideração do período de cumpri-
mento de pena desde a última prisão ou desde a última in-
fração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início 
da execução da pena, seja por crime praticado depois e já 
apontado como falta disciplinar grave, configura excesso 
de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execu-
ção tenha sido registrado como infração disciplinar, seus 
efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, 
pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior 
Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a 
data-base para concessão de novos benefícios executórios, 
à exceção do livramento condicional, da comutação de pe-
nas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em 
julgado da sentença condenatória não poderia servir de pa-
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râmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de 
flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da 
execução da pena não constitui parâmetro idôneo de ava-
liação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao 
início do resgate das reprimendas impostas não desmerece 
hodiernamente o comportamento do sentenciado. As con-
denações por fatos pretéritos não se prestam a macular a 
avaliação do comportamento do sentenciado, visto que es-
tranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial 
representativo da controvérsia não provido, assentando-se 
a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a altera-
ção da data-base para concessão de novos benefícios exe-
cutórios. (STJ, Terceira Seção, ProAfR no REsp 1753512/PR, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/12/2018)

Não objetivamos esgotar os temas tratados, nem ser 
um manual que deve ser seguido à risca. Através das informa-
ções básicas contidas nessa cartilha esperamos ter despertado o 
seu interesse pelos temas e dilemas da Execução Penal.
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