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Tese 349  

REMIÇÃO – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS – LEI Nº 

12.433/2011. 

Nos termos do artigo 127 da Lei de Execuções Penais, com a 

redação da Lei nº 12.433/2011, praticada a falta grave, o condenado 

perderá até 1/3 dos dias remidos, computando-se, inclusive, aqueles 

já reconhecidos por decisão judicial.   

(D.O.E. ,  13/07/2012,    p .  42)   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do Agravo em Execução nº 0284472-67.2011.8.26.0000,  

Comarca de Araçatuba,  em que é agravante o sentenciado R.F.L. e 

agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO, vem perante Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”  da Constituição da 

República, artigo 255, § 2o , do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e 

artigo 541 e § único do Código de Processo Civil, interpor Recurso 

Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de decisão da 

Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  
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 O sentenciado R.F.L.   interpôs agravo em execução 

contra decisão do Juízo da 1ª.Vara das Execuções Criminais da 

Comarca de Araçatuba que, em razão de falta grave por ele 

praticada, determinou a perda dos dias remidos e a alteração do 

termo inicial do lapso exigido para a obtenção de benefícios 

prisionais.  Pretende, também, a absolvição da conduta que ensejou 

a falta grave, sob alegação de atipicidade. 

 

 Após o oferecimento da contraminuta (fls. 14/24) 

sobreveio o parecer ministerial de fls. 59/68. 

 

          Ao apreciar o agravo, os Desembargadores da 

Colenda Sétima Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, assim decidiram : "DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO POR 

R.F.L. PARA LIMITAR A PERDA DOS DIAS REMIDOS 

ÀQUELES NÃO RECONHECIDOS POR SENTENÇA DEFINITIVA 

E FIXAR, COMO TERMO INICIAL A DATA DA FALTA 

GRAVE, APENAS PARA EVENTUAL PROGRESSÃO. V.U."  

(fls.74 ).  

 

 

 Para tanto, assim entendeu a Douta Turma Julgadora, 

nos termos do voto do Relator Des. FERNANDO MIRANDA:  
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Agravo em Execução n°: 0284472-67.2011.8.26.0000  

Agravante: R.F.L.  

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO  

Processo n°: 370.312  

1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba  

 

 

Trata-se de agravo em execução interposto por R.F.L. 

contra a r. decisão de fls. 5/6 e 25/26, que reconheceu 

como falta grave sua conduta, decretou-lhe a perda de um 

terço dos dias remidos e, ainda determinou o reinicio da 

contagem dos prazos para novos benefícios.  

Busca a absolvição da conduta que aduz, atípica. 

Pugna pela redução do montante dos dias remidos e que 

seja afastada a determinação de reinicio do prazo para 

novos benefícios (fls. 8/11).  

Contrariado o recurso (fls. 14/24), mantida a decisão 

(fls. 25/26), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de 

Justiça (fls. 59/68).  

Esse o relatório.  

Não há dúvidas que o agravante recebeu encomenda 

em nome do detento Valter Ulisses Ribeiro Silva, como 

confirmado por ele (fls. 38) e por Valter (fls. 39v°).  

A isso, some-se o depoimento dos agentes 

penitenciários (fls. 37v° e 39). 

Sua explicação sobre o acontecido não convence.  
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Não se sabe bem ao certo os motivos que levaram 

Rogério a praticar tal conduta, mas, com certeza, tal ato 

põe em risco a segurança do estabelecimento penitenciário 

e deve ser punido severamente.  

Quanto ao reinicio da contagem para novos 

benefícios, a decisão fica restrita apenas à progressão de 

regime carcerário, uma vez que para o livramento 

condicional e comutação considera-se, para tal concessão, 

o total da pena cumprida.  

Não se há falar, contudo, em perda dos dias remidos, 

pois, com o advento da Lei n° 12.433, de 29 de junho de 

2011, o Artigo 128, da Lei das Execuções Penais, passou a 

vigorar com a seguinte redação:  

Artigo 128: O tempo remido será computado como 

pena cumprida, para todos os efeitos.  

Logo, revogada a súmula vinculante n° 9, que previa a 

perda de todos os dias remidos, mesmo os declarados por 

sentença 

 Considerados como pena cumprida, não se há falar 

em perda de dias de pena efetivamente cumprida.  

Ainda que o artigo 127, da LEP, permita a revogação 

de até um terço do tempo remido, com reinicio da 

contagem a partir da data da infração, tal artigo não se 

aplica, se já proferida definitiva sentença de remição, 

porque conflitante com o artigo 128.  

Se os dias remidos (assim declarados por sentença) 

serão computados como pena cumprida, impossível 

determinar sua perda. Em caso de conflito entre os artigos, 

no caso específico, da mesma lei, a incongruência deve ser 
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resolvida em favor do réu, de sorte que a norma culta a 

solver a antinomia aparente é alvitrar-se que somente 

podem ser afetados em terça  parte os dias de trabalho ou 

estudo ainda não declarados remidos por sentença.  

Não é de hoje que esta Relataria entende que dias 

remidos, especialmente os reconhecidos por sentença 

transitada em julgado, não podem ser perdidos, todavia, 

vinha se curvando ante a imposição da Súmula Vinculante.  

Agora, com o advento da Lei n° 12.433/11, lhe é dado 

novamente posicionar-se no sentido de que dias remidos 

são dias de pena efetivamente cumpridos, exatamente 

como preceitua o novo artigo 128, da Lei de Execução 

Penal.  

Do exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo em 

Execução interposto por R.F.L. para limitar a perda dos 

dias remidos àqueles não reconhecidos por sentença 

definitiva, e fixar, como termo inicial a data da falta 

grave, apenas para eventual progressão.  

FERNANDO MIRANDA  

RELATOR    

 

 

Assim decidindo, a Egrégia Câmara julgadora negou 

vigência ao artigo 127 da Lei nº 7.210, de 1984, com a redação da Lei 

12433/11, o que autoriza a interposição deste recurso especial, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”  da Constituição 

Federal. 
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2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL 

 

 Preceitua o artigo 127 da Lei de Execução Penal (Lei nº 

7.210/84), com a redação da Lei 12.433/11: “Em caso da falta grave, 

o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado 

o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da 

infração disciplinar”  

 

 A remição pelo trabalho insere-se no contexto da 

reinserção social do preso. Por um lado, reduz-se a sua pena e, de 

outro lado, o executado demonstra aptidão para o seu retorno à 

sociedade. Há uma reciprocidade de interesses entre a Administração 

e o executado.  

 

 Como bem lembra JASON ALBERGARIA:  

 

“Todavia, a remição não se resume na operação aritmética sobre os 

dias redimidos, porque envolve todo o regime penitenciário. 

Compreende não só os dias redimidos pelo trabalho, como a 

participação da reeducação e reinserção social. A concessão da 

remição decorrerá de elementos subjetivo e objetivo. O elemento 

objetivo consiste na dedução dos dias remitidos, e o elemento 
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subjetivo, na participação ativa do réu no processo de reeducação, ou 

em sua efetiva readaptação social. O elemento determinante da 

remição é a participação ativa das atividades em que se desenvolve o 

tratamento reeducativo, notadamente as atividades do trabalho e da 

educação” (cf. Comentários à Lei de Execução Penal, Rio de 

Janeiro, ed. AIDE, 1987, p. 242). 

 

 Frise-se que o objetivo principal do instituto não é a 

redução da pena corporal do sentenciado, mas sim a sua readaptação 

ao convívio social. Por isto, é imprescindível a participação ativa do 

preso neste processo. Neste sentido, lembra JASON ALBERGARIA: 

 

“Insiste-se, porém, que a redução dos dias remitidos não é o 

requisito exclusivo da redenção. A concessão da medida sob esse 

fundamento desfigura o instituto e contradiz o seu objetivo. A 

operação aritmética compreende o trabalho como os outros 

elementos do tratamento reeducativo. Na verdade, a redenção é 

conseqüência do tratamento, como fato de trabalhar, mas, como se 

acentuou, o trabalho na redenção tem dupla função: elemento 

integrante do processo de reeducação e medida da redução da pena. 

O tratamento reeducativo é um todo orgânico, e a prevalência 

exclusiva de um de seus elementos afetaria a sua unidade ontológica, 

e padeceria de vício insanável. A redução dos dias remitidos é um dos 

requisitos do instituto, mas secundário, porque o principal é a 

readaptação social do delinqüente. Ensina GARCIA RAMIREZ que o 

trabalho realizado, a participação nas atividades educativas e a boa 
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conduta constituem a base aritmética para um posterior juízo da 

personalidade, este último possui um valor indiciário e, por isso, não 

determinante por si mesmo” (cf. Comentários ..., ob. Cit. p. 

247). 

  

 Contudo, a remição é um benefício condicionado à 

ausência de falta grave do preso, durante o período de cumprimento 

da pena. Assim, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 

do tempo remido.  

 

 O preso, enquanto durar a pena, somente tem a 

expectativa de exercer o direito oriundo da remição. Somente se 

incorpora ao patrimônio jurídico-pessoal do executado  ao final do 

cumprimento da pena. É o que ocorre, aliás, com outros benefícios, 

como o sursis e o livramento condicional, cuja concessão não gera 

direito adquirido e que podem ser cassados se o delinqüente 

demonstrar incompatibilidade com o seu exercício. 

 

 De fato, o cometimento da falta grave pelo preso 

demonstra a sua inaptidão para o retorno ao convívio social. 

Representa uma falha no tratamento reeducativo a que está se 

submetendo o delinqüente; o descumprimento do requisito subjetivo 

exigido para a concessão da redenção da pena. Constitui, como se vê, 
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uma conseqüência da individualização executória da pena e, 

portanto, nada tem de inconstitucional.  

 

 No regime anterior ao da Lei 12433/11, o artigo 127 

da Lei de Execução Penal  assim dispunha:  “ o condenado que for 

punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, 

começando o novo período a partir da data da infração disciplinar”. 

 

 No regime da lei anterior, muito se discutiu acerca de 

o artigo 127 afrontar os princípios da proporcionalidade, da 

isonomia, da individualização da pena e do direito adquirido e da 

coisa julgada.  

 

 Comentando o preceito, o saudoso JÚLIO FABBRINI 

MIRABETE ensinava: 

 

“Perde o condenado o direito ao tempo já remido quando for 

punido por falta. A revogação depende, portanto, da prática de um 

dos fatos previstos no artigo 50, ou do cometimento de crime doloso, 

por força do artigo 52, apurados através de regular procedimento 

disciplinar. A própria recusa em continuar trabalhando constitui falta 

grave (art. 50 c, c, art. 39, V). 
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Para Silva & Boschi, a regra do artigo 127 ‘ofende o artigo 153, 

§ 3º, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade, diante 

da lei nova, dos direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e da coisa 

julgada’.  Discorda-se, com a devida vênia, de tal entendimento. Nos 

termos em que é regulada a remição, a inexistência de punição por 

falta grave é um dos requisitos exigidos para que o condenado 

mantenha o benefício da redução da pena. Praticando falta grave, o 

condenado deixa de ter o direito a remição, assim como, por exemplo, 

se revoga o sursis ou o livramento condicional quando o condenado 

pratica novo crime ou sofre condenação durante o período de prova 

(fixado ou prorrogado).  

(cf. Execução Penal, Ed. Atlas, 2ª Edição, 19882, pág 319). 

 

 

   Ainda em meio a essa discussão, o Colendo STF 

havia firmado o entendimento de que “ a remição, uma vez 

computada, não constitui direito adquirido do preso, isso porque é 

um benefício sujeito a condução resolutiva—está ligado ao 

comportamento carcerário do condenado” (cf. DEMERCIAN e 

MALULY, Curso de Processo Penal, Ed.Forense, 7ª., ed., pág. 752). 

 

 

   Nesse sentido, também vale conferir o seguinte 

acórdão: 
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 “ O estatuto de regência da remissão penal não 

ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido 

nem afeta o ato jurídico perfeito, ,pois a exigência de 

satisfatório comportamento prisional do interno- a 

revelar a participação ativa do próprio condenado na 

obra de sua reeducação constitui pressuposto essencial e 

ineliminável da manutenção desse benefício legal”  (cf. 

Recl n. 7964, DJE 02/04/2009). 

 

 

   Esses alguns dos precedentes à época: 

 

RE 452994 / RS -  RIO GRANDE DO SUL 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):   Min. MARCO AURÉLIO 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE  
Julgamento:  23/06/2005 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno   
Publicação  
DJ 29-09-2006 PP-00036 
EMENT VOL-02249-11 PP-02010 
LEXSTF v. 28, n. 335, 2006, p. 518-524 
Parte(s)  
RECTE.(S) :  ADEMIR CAMPOS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
RECDO.(A/S) :  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 
Ementa  
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EMENTA: Execução penal:  o condenado que cometer 
falta grave perde o direito ao tempo remido: L. 
7.210/84, art. 127 -  constitucionalidade. É manifesto 
que, havendo disposit ivo legal que prevê a perda dos 
dias remidos se ocorrer falta grave, não a ofende a 
aplicação desse disposit ivo preexistente à própria 
sentença. Por isso mesmo, não há direito adquirido, 
porque se trata de expectativa resolúvel,  contra a lei,  
pela incidência posterior do condenado em falta grave. 
 
 
 
 
HC 91084 / SP -  SÃO PAULO  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):   Min. EROS GRAU 
Julgamento:  17/04/2007 
Órgão Julgador:  Segunda Turma  
Publicação   
DJe-013  DIVULG 10-05-2007  PUBLIC 11-05-2007 
DJ 11-05-2007 PP-00105 
EMENT VOL-02275-02 PP-00409 
Parte(s)   
PACTE.(S) :  ELSON MOTA RODRIGUES 
IMPTE.(S) :  DPE-SP -  DANIELA SOLLBERGER 
CEMBRANELLI 
ADV.(A/S) :  PGE-SP -  PATRÍCIA HELENA MASSA ARZABE 
COATOR(A/S)(ES)     :  RELATOR DO RESP Nº 805794 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Ementa   
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. O Pleno do Supremo 
Tribunal Federal reafirmou recentemente, no 
julgamento do RE n. 452.994, que o cometimento de 
falta grave resulta na perda dos dias remidos pelo 
trabalho, sem que isso implique ofensa aos princípios 
da isonomia, da individualização da pena e da 
dignidade da pessoa humana. Ordem denegada. 
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AI-AgR-ED 570188 / RS -  RIO GRANDE DO SUL 

EMB.DECL. NO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Relator(a):   Min. GILMAR MENDES 
Julgamento:  08/05/2007            

Órgão Julgador:  Segunda Turma  

Publicação  

DJe-042  DIVULG 21-06-2007  PUBLIC 22-06-2007 
DJ   22-06-2007 PP-00060 
EMENT VOL-02281-11 PP-02187 

Parte(s)  

EMBTE.(S)  :  MUSSA SALAMEH HUSEIN RABAY 
ADV.(A/S):  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
EMBDO.(A/S):  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Ementa  
 
EMENTA: Embargos de declaração em agravo 
regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência 
de omissão. Efeitos infringentes. Inviabil idade por meio 
dos embargos de declaração. 3. Cometimento de falta 
grave pelo preso. Perda dos dias remidos. Possibil idade. 
4. Violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito 
e à coisa julgada. Inocorrência. Precedentes. 5. 
Violação aos princípios constitucionais da isonomia, da 
individualização da pena e da dignidade da pessoa 
humana. Inocorrência. Precedente. 6. Embargos de 
declaração rejeitados. 

 
 
 

HC 92791 / RS -  RIO GRANDE DO SUL  
HABEAS CORPUS 

Relator(a):   Min. MARCO AURÉLIO  
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MENEZES DIREITO  
Julgamento:  26/02/2008            
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Órgão Julgador:  Primeira Turma  

Publicação   

DJe-088  DIVULG 15-05-2008  PUBLIC 16-05-2008 

EMENT VOL-02319-04  PP-00814 

Parte(s)   

PACTE.(S):  VILMAR PADILHA CARDOZO 

IMPTE.(S):  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

COATOR(A/S)(ES):  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ementa   
 
EMENTA Habeas corpus. Execução Penal. Remição de 
dias trabalhados. Falta grave. Discussão sobre a 
gravidade. Impossibil idade. Precedentes. 1. A perda dos 
dias remidos pelo trabalho de que trata o artigo 127 da 
Lei de Execuções Penais não afronta os princípios da 
proporcionalidade, da isonomia, da individualização da 
pena ou do direito adquirido. 2. Não é possível a esta 
Corte Suprema examinar a questão da gravidade da 
falta, porque isso depende de circunstâncias de fato 
que envolveram o episódio que motivou a penalidade. 3. 
Habeas corpus denegado. 

                 Dessa forma,  firmado o entendimento do 

Colendo Supremo Tribunal Federal, foi editada, no dia 12 de junho de 

2008, a Súmula Vinculante n.09, com o seguinte teor: 

 

 “O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi 

recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe 

aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 

58". 
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   Após o advento da Súmula Vinculante n.9, adveio a 

a Lei 12.433/11, que deu nova redação aos artigos 127 e 128 da Lei 

das Execuções Penais, assim dispondo : 

 

"Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo 
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da 
infração disciplinar." 

 

"Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos."  

 

    Essa nova lei, no entanto, em nada modificou o 

entendimento anterior sufragado pela jurisprudência  e tampouco 

revogou a Súmula vinculante n.09.  

  O v.acórdão retorna ao entendimento anterior, no 

sentido de que a revogação do tempo remido seria vedada em razão 

de a sentença ter feito coisa julgada. 

 

  Contudo, essa questão já está superada pela 

jurisprudência e pela Súmula Vinculante n.09 que, repita-se, 

encontra-se em pleno vigor. 

 

   A Súmula vinculante, ao contrário do sustentado 

no acórdão recorrido,  continua em vigor, apenas com a limitação da 
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revogação de 1/3 dos dias remidos, nos termos do atual artigo 127 da 

Lei de Execuções Penais.  

   

 O Supremo Tribunal Federal não revogou a Súmula 

Vinculante no.9 que, no que for compatível com a Lei 12. 433/11,  

continua em vigor e com plena eficácia. 

 

 Assim, a única alteração operada na súmula 

vinculante em questão diz respeito, como já referido, à quantidade 

de dias remidos cuja perda é possível.  

 

 Vale dizer, antes da edição da Lei 12433/11 

entendia o Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante, que era 

possível a perda de todos os dias remidos.  Já com a nova redação 

dada ao artigo 127 da Lei de Execuções Penais, essa perda limita-se a 

1/3 dos dias remidos, pouco importando se declarados ou não por 

sentença.  

 

 Nesse sentido, acerca dos efeitos do artigo 127 da 

Lei 7210/84, com as modificações da Lei 12.433/11, é de conferir o 

HC n. 110.040/RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 

08/11/2011 (rel.Min.Gilmar Mendes): 
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“.. com as modificações trazidas pela lei 

nova, o reconhecimento da falta grave não implica mais a 

perda de todos os dias remidos.   Agora, atento às 

circunstâncias de cada caso concreto, o magistrado 

poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observando os 

critérios do art.57, ou seja, a natureza, os motivos, as 

circunstâncias e as consequências do fato, bem como a 

pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, recomeçando a 

contagem a partir da data da infração disciplinar”. 

 

Por outro lado, o artigo 128 da Lei de Execuções 

Penais, com a atual redação da Lei 12.433/11,  não tem o alcance que 

o v.acórdão  pretende lhe dar. Referida disposição legal em nenhum 

momento diz que o juiz não poderá declarar a perda dos dias 

remidos, já declarados por sentença;  apenas salienta o que já era 

pacífico na jurisprudência, ou seja, que a remição deve ser 

considerada pena cumprida,  para efeito de concessão de livramento 

condicional, indulto, progressão de regime e comutação.  

 

Não há qualquer conflito entre o disposto nos artigos 

127 e 128 da Lei de Execuções Penais e tampouco revogação da 

Súmula Vinculante n.09.  
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Os doutos Desembargadores, com a devida vênia, 

erroneamente interpretaram o artigo 128 da Lei de Execuções Penais 

e, ainda, negaram  vigência ao artigo 127 da referida Lei. 

 

Concluindo, e como se disse, ao restabelecer ao 

sentenciado os dias remidos que, por decisão de Primeiro Grau, 

foram declarados perdidos pela prática de falta grave, a Egrégia 

Sétima Câmara Criminal da Corte Paulista negou, indubitavelmente, 

vigência à Lei Federal, ou seja, ao artigo 127 da Lei de Execuções 

Penais. 

 

3. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

 

  Ante o exposto, demonstrada fundamentadamente a 

violação da norma federal, aguarda o Ministério Público do Estado de 

São Paulo seja deferido o processamento deste  recurso especial por 

essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada 

a decisão impugnada, e, conseqüentemente, considerando-se o 

advento da Lei 12.433/11, seja determinado  o retorno dos autos ao 

Juízo das Execuções Penais para que seja complementado o 
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julgamento de fls. 05/06, a fim de se  determinar o quantum do 

tempo remido a ser revogado, em razão da lei superveniente. 

São Paulo, 25 de maio de 2011. 

 

 

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 
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