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Tese 372 

EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO DE REGIME 

PRISIONAL – REINÍCIO DA CONTAGEM DO TEMPO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA OBTENÇÃO DE NOVA 

PROGRESSÃO.  

A prática de falta grave enseja a regressão de regime prisional, nos 

termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução, e o reinício da 

contagem de cumprimento de pena para a obtenção de nova progressão.  

(D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0169534-

59.2011.8.26.0000, comarca de São José do Rio Preto, em que 

figura como agravante S.A.H.V., vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 

26 da Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL, em face do v. 

acórdão de fls. 103/109 e sua complementação de fls. 121/123, 

pelos seguintes motivos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 

 O condenado S.A.H.V., com penas a cumprir até 15 

de junho de 2022 (fls. 67), interpôs recurso de agravo, 

inconformado com a r. decisão do Juízo de Direito da Vara das 

Execuções Criminais da comarca de São José do Rio Preto (autos 

de Execução nº 798.669), que reconheceu a prática de falta grave 

no dia 25 de janeiro de 2010 e determinou a perda do dias 

trabalhados e remidos anteriormente à essa data, bem como a 

regressão do sentenciado ao regime fechado de prisão, anotando-

se a data da recaptura como marco inicial para a aferição de 

possíveis progressões (fls. 53/55). 

 A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do agravo (fls. 94/97). 

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “POR 

VOTAÇÃO UNÂNIME, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

AGRAVO PARA DETERMINAR O PERDIMENTO DE UM TERÇO 

DOS DIAS REMIDOS EM RAZÃO DO COMETIMENTO DA FALTA 

GRAVE APURADA E, POR MAIORIA DE VOTOS, AFASTARAM O 

ÓBICE RELATIVO À FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE 

COMO CAUSA DE INTERRUPÃO DO LAPSO DE CUMPRIMENTO 

DA PENA, VENCIDO NESTA PARTE O RELATOR SORTEADO 
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QUE NEGAVA PROVIMENTO”, de conformidade com o voto do 

relator Des. João Morenghi e do voto vencedor da Desa. Angélica 

de Almeida (fls. 103/109), transcritos a seguir: 

 

 “1. Contra a resp. decisão que declarou a perda dos dias 
remidos em virtude de falta grave interpôs S.A.H.V. o 
presente agravo em execução. 

 Alega, para tanto, que a falta grave deva ser 
desconsiderada pela sua justificativa; e, ainda no mérito, que 
o art. 127 da LEP não tem o condão de determinar a perda 
dos dias remidos e também que não há norma ensejadora da 
interrupção do lapso temporal referente à obtenção de 
benefícios. 

 Processado e contrariado o recurso, manifestou-se a d. 
Procuradoria Geral de Justiça, a opinar pelo improvimento 
do agravo. 

 É o relatório. 

 2. De rigor o parcial provimento do recurso.  

 Impossível o acolhimento da justificativa do agravante, 
visto que meros desentendimentos conjugais não justificam 
a evasão do sentenciado. 

 A falta grave não tem o condão de determinar nova 
contagem de tempo para vencimento do lapso temporal 
exigido em lei para a aquisição de benefícios, exceto para os 
casos de progressão de regime prisional. 

 Dispõe o artigo 127 da Lei de Execução Penal, com a 
alteração promovida pela Lei n° 12.424, de 16 de junho de 
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2011: "£w caso de falta grave, o juiz perderá revogar até 
1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, 
recomeçando a contagem a partir da data da infração 
disciplinar" (grifas nossos). 

 O artigo não trata de interrupção do lapso para aquisição 
de benefícios mas de dias remidos e de sua possível perda 
em decorrência de prática de falta grave,  questão esta 
objeto da Súmula Vinculante n° 9 do Excelso Pretório. 

 O dispositivo, aliás, vem inserto em seção que dispõe 
unicamente acerca da remição. Já por isso, não pode o 
intérprete, sem nenhum pejo, proceder a sua leitura 
fragmentada, pinçar tão-somente a parte que lhe interessa e 
utilizá-la como supedâneo de interpretação em prejuízo do 
sentenciado. 

 A locução "recomeçando a contagem" refere-se 
evidentemente à expressão imediatamente anterior "tempo 
remido". Quis o legislador assentar que uma vez perdido o 
direito a parte do tempo remido, inicia-se, a partir da prática 
da falta, novo período de tempo de remição. Não há espaço 
para interpretação contrária. Como se sabe, a decisão que 
declara remidos certa quantidade de dias não os toma 
isoladamente mas, isso sim, por período de tempo 
trabalhado ou estudado. Daí que, indubitavelmente, repita-
se, a locução "recomeçando a contagem " só pode referir-se 
à expressão "tempo remido". 

 Assim, determina-se o perdimento de 1/3 dos dias 
remidos em razão do cometimento da falta grave apurada, 
sem o efeito interruptivo do prazo para concessão de 
benefícios executórios, exceto progressões prisionais. 

 3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo em 
execução. 
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 JOÃO MORENGHI 

 RELATOR” 

 

“Declaração de Voto Vencedor 

 

 Acompanhando-se no mais o voto do Relator, eminente 
desembargador João Morenghi, dá-se provimento ao agravo 
em maior extensão para afastar a falta disciplinar de 
natureza grave como causa de interrupção do lapso de 
cumprimento da pena. 

 Por falta disciplinar, ocorrida em 25 de janeiro de 2010, 
consistente em abandono do regime semiaberto, foi 
decretada a regressão do agravante ao regime fechado, 
declarada a perda dos dias remidos, determinada a 
realização de novo cálculo, considerado o reinicio da 
fluência da pena a contar da falta grave. 

 O artigo 127, da Lei de Execução Penal, estabelece que: 
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. 

 Na dicção do artigo 127, da Lei de Execução Penal, 
alterada pela Lei 12.433/11, fica mantida a data da infração 
disciplinar como marco para o novo período de remição da 
pena. 

 Nada mais. A partir da falta disciplinar de natureza 
grave inicia-se novo período em que o condenado tem a 
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possibilidade de obter a remição pelo trabalho 
desempenhado daí por diante. 

 Não prevê a interrupção do lapso, em razão da falta 
disciplinar de natureza grave. 

 Na realidade, a falta grave não tem o condão de 
interromper a fluência da contagem do prazo para efeito dos 
incidentes de execução. 

 Ausente norma legal que determine o reinicio da 
contagem de tempo, sob pena de afrontar o princípio da 
legalidade, que não pode ser descuidado na execução da 
pena, não é possível dar interpretação extensiva ao artigo 
127, da Lei de Execução Penal. 

 Não se mostra viável restringir direito sem expressa 
previsão legal. Como observa José Eduardo Goulart: 
"Retoma-se, como se vê, a idéia central da colocação da 
execução penal no âmbito da legalidade estrita, pois, 
enquanto momento da relação jurídica punitiva, está 
condicionada em seu conteúdo, objeto e alcance pelo 
Direito" {Princípios Informadores do Direito de Execução 
Penal, SP:RT 1994, p. 92). 

 A prática de falta disciplinar de natureza grave pelo 
condenado, desde que apurada em procedimento devido, 
implica na regressão de regime, conforme expressa 
disposição do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. 

 A falta disciplinar grave pode, ou não, comprometer o 
mérito do condenado. Contudo, o período em que o 
condenado descontou pena anterior à falta disciplinar há que 
ser considerado. 
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 Em suma, a falta disciplinar de natureza grave traz sérias 
conseqüências ao condenado. Todavia, não interrompe a 
contagem do lapso para a progressão da pena, livramento 
condicional, ou mesmo, comutação da pena, pelo simples 
motivo de que a norma penal assim não dispõe. 

 Dar interpretação diversa significa afronta ao princípio 
da legalidade, que não pode ser descuidado na execução 
penal. 

 Assim, com tais considerações, afasta-se o óbice relativo 
à falta grave, como causa de interrupção do lapso de 
cumprimento da pena, devendo o período anterior ser 
computado. 

 Diante do exposto, por votação unânime, deram parcial 
provimento ao agravo para determinar o perdimento de um 
terço dos dias remidos em razão do cometimento da falta 
grave apurada e, por maioria de votos, deram provimento 
parcial ao agravo em maior extensão para afastar o óbice 
relativo à falta disciplinar de natureza grave atribuída ao 
agravante Silvio Aparecido Honorio Vieira como causa de 
interrupção do lapso de cumprimento da pena, vencido nesta 
parte o Relator Sorteado que negava provimento”. 

 

 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração (fls. 113/116), por entender que o v. acórdão ressentia-

se de uma omissão, com a seguinte argumentação: 

 

 “A falta grave praticada pelo agravante no dia 25 de 
janeiro de 2010 foi de FUGA e o Juízo de Direito da Vara 
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das Execuções Criminais determinou a REGRESSÃO do 
regime prisional. A consequência LÓGICA E LEGAL é a 
de que o condenado tem que cumprir novamente o 
REQUISITO TEMPORAL para poder progredir de 
regime. 

 Como se vê, NÃO SE TRATA da discussão conhecida 
sobre a legalidade ou não da interrupção do prazo de 
cumprimento de pena, para a obtenção da progressão de 
regime prisional, quando o preso está em REGIME 
PRISIONAL FECHADO e vem a cometer falta grave.  

 No caso dos autos, o condenado estava cumprindo 
pena em regime prisional semiaberto e fugiu. A r. decisão 
de primeiro grau de jurisdição apenas determinou a 
regressão e, obviamente, que a data da fuga seria o marco 
inicial para obter nova progressão. 

 A persistir o v. acórdão, o condenado não terá que 
cumprir qualquer tempo de prisão para que possa 
progredir, o que criaria uma situação teratológica. 

 Por tais motivos, pede-se a complementação do v. 
acórdão, para que analise a NECESSIDADE OU NÃO de 
cumprir NOVO PRAZO de cumprimento de pena, A 
PARTIR DA DATA DA RECAPTURA para se obter 
futura PROGRESSÃO”. 

 

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, por votação unânime, rejeitou os aludidos 

embargos de declaração, nos termos do voto da relatora Desa. 

Angélica de Almeida (fls. 121/123), pelos seguintes motivos: 
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 “Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão 
de fls. 103/109, tendo em vista se ressentir de omissão (fls. 
113/116).  

 É o relatório. 

 Rejeitam-se os presentes embargos de declaração. 

 Não se cogita no presente caso da hipótese prevista no 
artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. 

 A questão posta, diz respeito a impossibilidade de 
interrupção do tempo da pena em razão do cometimento de 
falta disciplinar de natureza grave. 

 A ausência de norma expressa, que determine o reinicio 
da contagem do tempo, resguardado o respeito a 
entendimento diverso, fere o princípio da legalidade, que 
deve ter aplicação na execução penal. 

 Compromete o mérito do condenado, sem prejuízo de 
que o período anterior de pena deva ser considerado para 
efeitos dos incidentes de execução da pena. 

 Por conseguinte, ausente previsão expressa de 
interrupção da pena em razão da prática de falta de 
disciplinar de natureza grave, não pode ser extraída do 
disposto do artigo 127, da Lei de Execução Penal. 

 Ao determinar o reinicio do novo período a partir da 
data da infração disciplinar para a remição da pena, referida 
norma penal não pode ser estendida aos demais incidentes 
de execução penal. 
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 Admitir tal interpretação constitui violação ao princípio 
constitucional da legalidade, que deve ser observado no 
plano da execução penal. 

 Assim sendo, por votação unânime, rejeitaram os 
presentes embargos”. 

 

 Assim decidindo, rejeitando os embargos de 

declaração, bem como sobre afastando a falta grave como causa 

de interrupção do lapso exigido para a progressão de regime 

prisional, a douta Câmara Estadual contrariou o disposto no artigo 

619 do Código de Processo Penal e no art. 118, I, da Lei das 

Execuções Penais, bem como divergiu de jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça na interpretação desses 

dispositivo legais, a seguir demonstrada, autorizando a interposição 

do presente recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. 

 

 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 
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– Artigo 619 do CPP 

 

 

 I - Não supre o prequestionamento o fato de os 

temas suscitados no Recurso Especial terem sido objeto 

dos Embargos de Declaração, sendo necessário que o 

Tribunal a quo emita juízo acerca da questão federal 

suscitada na Súplica Máxima.   

 II - Se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir 

pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial 

alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a 

anulação do acórdão proferido quando do julgamento dos 

embargos, ao invés de insistir na tese da violação aos 

dispositivos legais cujas matérias não foram apreciadas e 

solucionadas. 

 

 Esta Procuradoria-geral de Justiça, como já relatado, 

ingressou com embargos de declaração em face do acórdão do 
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agravo em execução, argumentando que este julgado apresentava 

uma omissão, relatando o seguinte:  

a) no caso dos autos, o condenado estava cumprindo pena em 

regime prisional semiaberto e fugiu;  

b) em consequência, a r. decisão de primeiro grau de jurisdição 

determinou a regressão e, obviamente, que a data da fuga seria o 

marco inicial para obter nova progressão.  

 Apesar dessa situação, a Egrégia 12ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça apenas reiterou no julgamento dos 

embargos de declaração o seu entendimento manifestado no v. 

acórdão do agravo, ignorando que a consequência lógica e legal 

de que o condenado teria que cumprir novamente o requisito 

temporal para poder progredir de regime, bem como que não se 

tratava da discussão conhecida sobre a legalidade ou não da 

interrupção do prazo de cumprimento de pena, para a obtenção da 

progressão de regime prisional, quando o preso está em regime 

prisional fechado e vem a cometer falta grave. 

 Assim decidindo, a Egrégia Câmara Estadual 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal: 

 Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos 

Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, 

poderão ser opostos embargos de declaração no 

prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, 

quando houver na sentença ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão. 
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 De fato, exatamente porque goza de independência 

funcional, todo Juiz de Direito é livre para exprimir o próprio 

convencimento quanto à matéria de fato que aprecia e ao sentido 

da regra que considere aplicável, estando adstrito, porém, à 

indicação de seus fundamentos, isto é, dos motivos concretos e 

dos critérios do ato ou dos seus pressupostos de fato e de 

direito. 

 Submetida, entre nós, à reserva de jurisdição, o 

acórdão que provê recurso defensivo, como toda decisão judicial, 

pressupõe motivação específica — dever imposto pela 

Constituição Federal (art. 93, IX), do qual o juiz não se libera com 

a mera reprodução de expressões abstratas (Cf. STJ, Sexta Turma, 

HC 13178/SP, j. 6.2.2001, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 

25.6.2001, p. 241). 

 O interesse específico de recorrer pressupõe que se 

tenha acesso ao inteiro teor da decisão que se pretende impugnar, 

pois somente conhecendo os seus fundamentos é que se podem 

aduzir as impugnações adequadas. 

 Por seu turno, os embargos de declaração podem ser 

opostos quando o acórdão contém ambiguidade, obscuridade, 

omissão ou contradição. Com a sua interposição, devolve-se ao 

órgão judicante a matéria para que aclare sua decisão, como no 

caso presente, em que se pretende a complementação do v. 
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julgado de apelação, para que se conheça, por inteiro, os 

fundamentos da absolvição dos recorridos. 

 No caso dos autos, repise-se: o recorrido praticou 

uma falta grave no dia 25 de janeiro de 2010, consistente em fuga, 

quando estava cumprindo a sua pena no regime semiaberto. 

Consequentemente, o Juízo de Direito da Vara das Execuções 

Criminais determinou a regressão de regime prisional, com base no 

art. 118, I, da LEP, além da perda de um terço dos dias remidos, 

determinando que a data da recaptura fosse considerada como 

marco interruptivo para a concessão de nova progressão. 

 Acertada a decisão de primeiro grau de jurisdição.  

 Ora, se o condenado tinha que cumprir novo período 

aquisitivo para a progressão de regime prisional, logicamente a data 

de sua recaptura seria o marco inicial e interruptivo dessa nova 

contagem.  

 Por tais motivos, esta Procuradoria-geral de Justiça 

buscou a complementação do v. acórdão, uma vez que não houve 

qualquer manifestação sobre a contagem de novo prazo de 

cumprimento da pena para a obtenção de nova progressão de 

regime prisional, a partir da recaptura. 

 Porém, o Tribunal Paulista preferiu ignorar a 

postulação do Ministério Público e quedou-se silente sobre esse 

tema. 

 Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento 
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acerca dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, 

deve o recorrente especial alegar contrariedade ao art. 619, do 

CPP, pleiteando a anulação do acórdão proferido quando do 

julgamento dos embargos, ao invés de insistir na tese da violação 

aos dispositivos legais cujas matérias não foram apreciadas e 

solucionadas”. 

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, 

verbis:  

 

“Os Embargos Declaratórios não se 

consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas lhe 

servem ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo 

legal”. (STF-2ª  Turma, AI 163.047-%/PR, AgRg-Edcl., 

rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os 

embargos, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223). 

  

 Vale ressaltar, ainda, o que se segue: 

 

“Não supre o prequestionamento o fato de os 

temas suscitados no especial terem sido objeto dos 
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Embargos de Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo 

necessário que o tribunal inferior emita juízo acerca da 

questão federal suscitada no recurso excepcional. Se, 

apesar de provocado via embargos de declaração, o 

tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca 

dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou 

obscuros, deve o recorrente especial alegar 

contrariedade ao art. 535, do CPC 1, pleiteando a 

anulação do acórdão proferido quando do julgamento 

dos embargos, ao invés de insistir na tese da violação 

aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

  

 Desse modo, apesar de opostos os embargos de 

declaração, o v. acórdão continua incompleto, especificamente, 

omisso. Portanto, contrariou o disposto no art. 619 do Código de 

Processo Penal, devendo, por conseguinte, ser anulado, para que 

outro seja proferido, complementando as omissões apontadas na 

petição de embargos de declaração. 

 

 

 

 

                                      
1 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, caso se trate de questão processual penal. 



 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

 

 

18 

- Artigo 118, I, da Lei de Execução Penal 

 

 

 

 Caso a primeira tese de nulidade do v. acórdão dos 

embargos de declaração seja rejeitada, por entender 

suficientemente discutida a matéria que se apresenta nos julgados 

impugnados, pede-se que seja analisada a afronta ao art. 118, 

inciso I, da LEP. 

 O art. 118 da Lei de Execuções Penais que dispõe 

sobre a regressão de regime prisional: 

“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 ...”. 

 

 Como é expresso no art. 118, inciso I, da Lei nº 

7.210/84, o condenado regredirá de regime prisional se praticar fato 

definido como crime doloso ou falta grave. 
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 Com a regressão, deverá cumprir novo período de sua 

pena (um sexto, nos termos do art. 112 da LEP, ou mais dois ou três 

quintos do restante da pena, no caso de crime hediondo ou 

assemelhado, como determina o art. 2º da Lei nº 8.072/90), antes de 

pleitear nova progressão de regime prisional. 

 Em caso de fuga, como se verifica no presente feito, o 

marco inicial para a contagem do novo período aquisitivo para a 

progressão de regime será a da recaptura. Nesse sentido, decidiu o 

juízo de direito de primeiro grau de jurisdição a fls. 53/55, quando 

determinou, tão somente, a regressão do sentenciado ao regime 

fechado e a anotação da data da recaptura como marco inicial 

para a aferição de possíveis progressões, recalculando-se o 

roteiro de penas.  

 Frise-se, a propósito, que o Juízo de Direito da Vara 

das Execuções Criminais não anotou a falta grave como marco 

interruptivo para a obtenção de outros benefícios, como o 

livramento condicional, mas apenas em relação à progressão de 

regime prisional. 

 No entanto, contrariando os efeitos legais da evasão 

do condenado e posterior recaptura, ou seja, o reinício de contagem 

do prazo para obtenção de nova progressão, a Corte Estadual 

afastou “o óbice relativo à falta disciplinar de natureza grave como 

causa de interrupção do lapso de cumprimento da pena”. 



 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

 

 

20 

 Ora, se o único efeito no roteiro de penas do 

condenado foi a regressão de regressão e a determinação da 

recontagem do prazo para a obtenção de nova progressão, a 

persistir o v. acórdão, o condenado não terá que cumprir qualquer 

tempo de prisão para que possa novamente progredir, o que criaria 

uma situação teratológica. 

 Mas não é só. 

 Por tais motivos, também, não se pode admitir a tese 

adotada no v. acórdão de que a lei não determina o reinício da 

contagem do tempo para a progressão.  

 A LEP não determina, no caso de regressão, salvo na 

hipótese do art. 111, para qual regime deverá regredir o preso. Tal 

consideração deverá ser feita, a critério do juiz da execução, de 

acordo com a causa que a determinar. Assim, por exemplo, se 

determinada pessoa, no regime aberto, praticar fato definido como 

crime hediondo, a toda evidência, se o juiz entender que é caso de 

regressão, não o colocará no regime semiaberto, mas fechado. 

 Assim, se o condenado estiver cumprindo a pena no 

regime semiaberto e praticar uma falta grave, será regredido para o 

regime fechado. Consequentemente, a partir da data do 

cometimento da falta grave ou, no caso de fuga, de sua recaptura, 

deverá cumprir mais um sexto (art. 112 da LEP) ou mais dois ou 

três quintos do restante da pena, no caso de crime hediondo ou 

assemelhado (art. 2º da Lei nº 8.072/90), antes de pleitear nova 
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progressão de regime prisional (cf. MIRABETE2, NUCCI3 e 

MARCÃO4). 

 Essa forma de execução de pena não afronta o 

princípio da legalidade. Cuida-se apenas de uma interpretação 

sistemática das regras do sistema de progressivo/regressivo de 

execução das penas privativas de liberdade. Entendimento contrário 

implicaria tornar despidas de sanção as hipóteses de faltas graves 

cometidas.  

 Frise-se que o Pretório Excelso tem decidido, em 

situações análogas, que “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”: 

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADOS. 

PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. ARTIGO 

112 DA LEP. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA 

                                      
2Execução Penal, ob. Cit., p. 486. 

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo, Ed. Revista 

dos Tribunais, 3ª Ed., 2008, p. 497/498. 

4 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, São Paulo, ed. Saraiva, 9ª Ed., 2011, p. 172. 
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DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. PRÁTICA 

DE FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO 

PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. 

POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO 

REQUISITO SUBJETIVO (MÉRITO DO 

CONDENADO) EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 

ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 

8.072/90 NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS 

INSTÂNCIAS PRECEDENTES. CONHECIMENTO DA 

MATÉRIA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM 

DENEGADA. 1. A progressão do regime da pena 

imposta, in casu fechado, reclama o preenchimento 

dos requisitos elencados no artigo 112 da Lei de 

Execuções Penais (Lei n. 7.210/84); a saber: a) 

cumprimento de um sexto da pena (requisito objetivo); 

b) bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). 

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 
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(Precedentes: HC n. 97.135/SP, Relatora a Ministra 

Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.5.11; HC n. 

106.685/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 

Primeira Turma, DJ de 15.3.11; RHC n. 106.481/MS, 

Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 

de 3.3.11; HC n. 104.743/SP, Relator o Ministro Ayres 

Britto, Segunda Turma, DJ de 29.11.10; HC n. 

102.353/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 

Segunda Turma, DJ de 04.11.10; HC n. 103.941/SP, 

Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.11.10). 3. O 

réu que cumpre pena privativa de liberdade em 

regime menos severo, ao praticar falta grave, pode 

ser transferido para regime mais gravoso; todavia, ao 

réu que já cumpre pena no regime mais gravoso 

(regime fechado) não pode ser aplicado o instituto da 

regressão, sendo permitido, portanto, o reinício da 

contagem do prazo para a progressão, levando-se em 

conta o tempo de pena remanescente. 4. A análise do 

preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica 

a verificação do merecimento por parte do condenado, 

que demanda o revolvimento da matéria fático-

probatória, inviável em sede de habeas corpus. 

(Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro 

Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; 

HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, 

Primeira Turma, DJ de 27.04.01). 5. A alegação 
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referente à inaplicabilidade da Lei n. 8.072/90 à 

hipótese dos autos não foi submetida à apreciação 

das instâncias precedentes, o que impede seja 

conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de 

instância (Precedentes: HC n. 104.391/MG, Relatora a 

Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 

06.05.11; HC n. 102.981/SP, Relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 24.03.11; HC n. 

98.616/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira 

Turma, DJ de 22.02.11). 6. Ordem denegada. 

(HC 102365, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-

07-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-02 

PP-00240) 

  

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A 58 

ANOS DE RECLUSÃO. PROGRESSÃO NO REGIME 

DE CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE 

FALTA GRAVE (FUGA). RECONTAGEM DO LAPSO 

DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. Em 

caso de falta grave, é de ser reiniciada a contagem do 

prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício da 

progressão no regime de cumprimento da pena. 

Adotando-se como paradigma, então, o quantum 

remanescente da pena. Em caso de fuga, este prazo 
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apenas começa a fluir a partir da recaptura do 

sentenciado. Entendimento contrário 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". Habeas corpus 

denegado. 

(HC Nº 85.141/SP, rel. Min. CARLOS BRITO, j. 

05/04/2005, Primeira Turma, DJ 12/05/2006, p. 11) 

 

Da mesma forma, no Superior Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. 

FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME 

PRISIONAL. ALTERAÇÃO DA DATA BASE. PERDA 

DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
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- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o 

entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, ressalvando, porém, a 

possibilidade de concessão da ordem de ofício nos 

casos de flagrante constrangimento ilegal. 

- A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do 

julgamento do EREsp 1.176.486/SP, de relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no 

DJe de 1.6.2012, uniformizou o entendimento de que 

o cometimento de falta grave pelo apenado importa na 

regressão de regime, quando diverso do fechado, e 

na alteração da data-base para o reinício da 

contagem do prazo necessário para a obtenção do 

requisito objetivo exigido para a progressão, no que 

tange ao restante do cumprimento da reprimenda, 

sem, contudo, ser interrompido o período aquisitivo de 

outros benefícios carcerários, a exemplo do 

livramento condicional e da comutação da pena. 

- Habeas corpus não conhecido. 

(HC 264.678/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), 

QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 

03/06/2013) 
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HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 

GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL. NULIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA. 

REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 

CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. PRECEDENTES. INTERRUPÇÃO 

DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS 

PELO CONDENADO. PROGRESSÃO DE REGIME: 

CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA 

TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO 

JULGAMENTO DO ERESP 1.176.486/SP. NOVO 

MARCO: DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO 

DISCIPLINAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS 

DENEGADA. 

1. "A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 

118, § 2º, da Lei de Execução Penal, consolidou-se no 

sentido da inexigibilidade de instauração de 

Procedimento Administrativo Disciplinar para o 

reconhecimento de falta grave, bastando que seja 

realizada audiência de justificação, na qual sejam 

observadas a ampla defesa e o contraditório. 

Precedentes" (HC 200.458/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. 

GILSON DIPP, DJe 17/11/2011.) 2. A Lei de 

Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina 
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que o apenado ficará sujeito à transferência para o 

regime mais gravoso se praticar fato definido como 

crime doloso ou falta grave. 

3. Segundo entendimento fixado por esta Corte, o 

cometimento de falta disciplinar de natureza grave 

pelo Executando acarreta o reinício do cômputo do 

interstício necessário ao preenchimento do requisito 

objetivo para a concessão do benefício da progressão 

de regime (EREsp 1.176.486/SP, 3.ª Seção, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 

01/06/2012), iniciando-se o novo período aquisitivo a 

partir da data da última infração disciplinar. 

4. Ordem de habeas corpus denegada. 

(HC 204.814/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 

12/03/2013) 

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FUGA DO 

APENADO. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS PRISIONAIS. INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO. LEGALIDADE. RESSALVA DO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E 

COMUTAÇÃO DE PENA. DATA-BASE. DIA DA 

RECAPTURA. PROGRESSÃO DE REGIME 
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PRISIONAL. 1/6 DA PENA NO REGIME ANTERIOR. 

REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA. 

I.  No julgamento do EREsp 1.176.486/SP, a Eg. 

Terceira Seção desta Corte, em sessão realizada em 

28 de março próximo passado, uniformizou 

entendimento no sentido de que  a prática de falta 

disciplinar de natureza grave interrompe a contagem 

do lapso temporal para a concessão de benefícios 

que dependam de lapso de tempo no desconto de 

pena, salvo o livramento condicional e a comutação 

de pena. 

II. A data-base para a contagem do novo período 

aquisitivo - nos casos de fuga do estabelecimento 

prisional - por se tratar de infração disciplinar de 

natureza permanente, é o dia da recaptura do preso 

evadido, consoante a disciplina do art. 111, inciso III, 

do Código Penal. 

III. Apenado que registrava histórico carcerário 

conturbado, apresentando regressões e reincidência 

delitiva quando usufruía do benefício da liberdade 

condicional e, além de ter o seu regime prisional 

regredido em face de uma fuga cometida, quando 

teria ficado foragido quase dois meses. 
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IV. Hipótese em que não se vislumbra o apontado 

constrangimento ilegal, pois à época do julgamento do 

Agravo em Execução n.º 70035353531 (28.04.2010) 

ainda não havia transcorrido 01 ano e 04 meses - um 

sexto da pena no regime anterior -, contados da 

recaptura do apenado, no dia 07.04.2009, não 

preenchendo ele qualquer dos requisitos legais - 

objetivo ou subjetivo - para que lhe fosse deferido o 

benefício almejado. 

V. Ordem denegada. 

(HC 172.059/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 

10/05/2012) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (ART. 50, 

INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - 

FUGA). INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO LAPSO 

TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE 

PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE 

EXECUÇÕES PENAIS: IMPRESCINDIBILIDADE, 

PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, DA 

CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO 

(CUMPRIMENTO DE 1/6 - UM SEXTO - DA PENA 
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NO REGIME PRISIONAL IMEDIATAMENTE MAIS 

RIGOROSO). WRIT DENEGADO. 

1. Hipótese em que o paciente foi condenado pela 

prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I, III 

e IV, c.c. art. 29, todos do Código Penal, à pena de 16 

anos de reclusão. E, durante a execução da 

reprimenda, teve interrompido o prazo para 

progressão de regime, em razão da prática de falta 

grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei de 

Execuções Penais (fuga). 

2. O cometimento de falta grave pelo condenado, 

além de implicar a regressão de regime, acarreta o 

reinício da "contagem do prazo [...] exigido para a 

obtenção do benefício da progressão de regime de 

cumprimento da pena" (STF, HC 100.787/SP, 1.ª 

Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 

19/03/2010). 

3. Segundo o art. 112 da Lei de Execuções Penais, é 

imprescindível para a progressão de regime a 

configuração do requisito objetivo (cumprimento de 

1/6 (um sexto) da pena no regime prisional 

imediatamente mais rigoroso), o que não ocorreu no 

caso. 

4. Ordem denegada. 
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(HC 207.321/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

05/03/2012) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 

GRAVE  (FUGA). REGRESSÃO DO REGIME 

SEMIABERTO PARA O REGIME PRISIONAL 

FECHADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA 

OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO CONDENADO. 

CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE 

PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE 

REGIME. IMPOSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES DE 

LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO PELA 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. A Vara de Execuções Criminais reconheceu a 

prática de falta grave imputada ao Paciente (fuga) e 

determinou a regressão do regime semiaberto para o 

regime prisional fechado, com alteração da data-base 

para concessão de benefícios. 

2. O cometimento de falta grave, embora interrompa o 

prazo para a obtenção do benefício da progressão de 

regime, não o faz para fins de concessão de 

livramento condicional, por constituir requisito objetivo 
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não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula 

n.º 441 deste Tribunal. 

3. Só poderá ser interrompido o prazo para a 

aquisição do benefício do indulto, parcial ou total, se 

houver expressa previsão a respeito no decreto 

concessivo da benesse. Precedentes. 

4. Ordem parcialmente concedida para, reformando o 

acórdão impugnado, restringir a interrupção do prazo 

somente para fins de progressão de regime. 

(HC 212.274/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 

01/12/2011) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE RETORNO APÓS A 

OBTENÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA (ART. 

50, II, DA LEP). CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO DE 

REGIME. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 118, 

I, DA LEP). INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA A 

OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Esta Corte tem entendido que o atraso sem 

justificativa no retorno da saída temporária configura 

falta grave consistente em fuga do estabelecimento 
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prisional, nos moldes do art. 50, II, da Lei n. 

7.210/1984. 

2. O art. 118, I, da Lei de Execução Penal é expresso 

no sentido da regressão de regime prisional em razão 

da prática de falta disciplinar de natureza grave. 

3. O cometimento de falta grave no curso da 

execução não implica a interrupção do cômputo do 

tempo para a concessão de benefícios, incluindo a 

progressão de regime, sob pena de violação do 

princípio da legalidade. Precedentes da Sexta Turma. 

4. Ordem parcialmente concedida, apenas para 

afastar a interrupção do cômputo do tempo para a 

concessão de benefícios inerentes à execução penal, 

ante o cometimento de falta grave pelo paciente. 

(HC 175.254/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, 

DJe 17/11/2011) 

 

 Aliás, essa interpretação do art. 118 da LEP está de 

acordo com o entendimento unificado da Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do ERESP nº 

1176486-SP, em 28 de março de 2012. 
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 No caso presente, o condenado praticou uma falta 

grave no dia 25 de janeiro de 2010, consistente em fuga e foi 

posteriormente recapturado.  

 Portanto, a falta grave cometida interrompe o prazo 

para a contagem do lapso temporal exigido para a progressão de 

regime prisional, considerando-se a data da recaptura, na hipótese 

de fuga.  

 Por tais motivos, o v. acórdão impugnado contrariou o 

disposto no art. 118, inciso I, da LEP, devendo-se cassá-lo e 

restaurar a r. decisão de primeiro grau de jurisdição nesse tópico. 

 

 

 

 

3 – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

 

 

 A COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR 

TIRBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 

172.059, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

03/05/2012, DJe 10/05/2012, que ora se oferece como paradigma 
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publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia em 

anexo), assim dirimiu a questão tratada nestes autos: 

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FUGA DO 

APENADO. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS PRISIONAIS. INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO. LEGALIDADE. RESSALVA DO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E 

COMUTAÇÃO DE PENA. DATA-BASE. DIA DA 

RECAPTURA. PROGRESSÃO DE REGIME 

PRISIONAL. 1/6 DA PENA NO REGIME ANTERIOR. 

REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA. 

I.  No julgamento do EREsp 1.176.486/SP, a Eg. 

Terceira Seção desta Corte, em sessão realizada 

em 28 de março próximo passado, uniformizou 

entendimento no sentido de que  a prática de falta 

disciplinar de natureza grave interrompe a 
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contagem do lapso temporal para a concessão de 

benefícios que dependam de lapso de tempo no 

desconto de pena, salvo o livramento condicional 

e a comutação de pena. 

II. A data-base para a contagem do novo período 

aquisitivo - nos casos de fuga do estabelecimento 

prisional - por se tratar de infração disciplinar de 

natureza permanente, é o dia da recaptura do 

preso evadido, consoante a disciplina do art. 111, 

inciso III, do Código Penal. 

III. Apenado que registrava histórico carcerário 

conturbado, apresentando regressões e 

reincidência delitiva quando usufruía do benefício 

da liberdade condicional e, além de ter o seu 

regime prisional regredido em face de uma fuga 

cometida, quando teria ficado foragido quase dois 

meses. 

IV. Hipótese em que não se vislumbra o apontado 

constrangimento ilegal, pois à época do 
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julgamento do Agravo em Execução n.º 

70035353531 (28.04.2010) ainda não havia 

transcorrido 01 ano e 04 meses - um sexto da pena 

no regime anterior -, contados da recaptura do 

apenado, no dia 07.04.2009, não preenchendo ele 

qualquer dos requisitos legais - objetivo ou 

subjetivo - para que lhe fosse deferido o benefício 

almejado. 

V. Ordem denegada. 

  

 Eis na íntegra o relatório e o voto do Min. Relator: 

 

“RELATÓRIO 

O EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado 

em favor de ANDRÉ CRUZ MENDES, contra acórdão 

proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, ao julgar o Agravo em Execução n.º 70035353531.  

Os autos revelam que foi imposto ao paciente o 

cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 08 

anos de reclusão, pela prática do delito de roubo. Iniciado o 
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resgate da reprimenda, em 04.06.2004 fugiu do 

estabelecimento prisional, tendo sido recapturado no dia 

07.04.2009, ocasião em que foi regredido ao regime 

prisional mais gravoso. 

Pleiteada a progressão para o meio semiaberto, a pretensão 

foi indeferida e mantida em sede de agravo, pelo juízo das 

execuções, diante da falta do requisito subjetivo. 

Em julgamento colegiado ocorrido no dia 28.04.2010, o 

Tribunal a quo negou provimento ao inconformismo da 

Defesa, nos termos da seguinte ementa: 

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE 

REGIME. INDEFERIMENTO POR FALTA DE 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. 

DECISÃO MANTIDA.  

Inicialmente, destaco que o magistrado para aferição do 

requisito subjetivo não está adstrito, unicamente, ao 

atestado de conduta plenamente satisfatória, podendo se 

valer, ainda, de outros elementos. Neste sentido, o STF se 

manifestou, quando do julgamento do HC 88052⁄DF, pela 

2.ª Turma, entendendo que o juiz, desde que fundamente, 

pode determinar a sua realização sempre que reputar 

necessária, ou seja, o exame, embora dispensável, tem sua 

realização e, ainda, valoração, vinculada ao prudente 

critério discricionário do juiz. No caso, levando em conta o 

conturbado histórico do apenado, onde ostenta regressões 

e reincidência delitiva quando em liberdade condicional, 
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bem como uma fuga no ano de 2009, tenho que o requisito 

subjetivo não se encontra preenchido. 

Agravo improvido" (fl. 31, sem destaque no original). 

Daí este remédio heróico, no qual a Defesa alega haver 

constrangimento ilegal sob o argumento, in verbis: "É 

cediço que o apenado cometera faltas graves no decorrer 

de sua pena, no entanto, em relação as mesmas, André já 

foi punido, não devendo ser analisadas novamente como 

critério para a concessão do benefício, sob pena de estar 

sendo desrespeitado o princípio do non bis in idem." (fl 02). 

Nestes termos, requereu a concessão da ordem, inclusive em 

sede de liminar, para que fossem cassadas as decisões 

proferidas nas instâncias ordinárias e deferida a progressão 

de regime ao apenado. 

Tendo em vista que o writ estava deficientemente instruído, 

não constando sequer cópia do acórdão proferido na Corte 

de origem a respeito da matéria ora ventilada, a liminar foi 

indeferida à fl. 41. 

Solicitadas as informações ao Tribunal a quo, estas foram 

prestadas à fl. 28, acompanhadas dos documentos de fls. 

30⁄39.  

Encaminhados os autos à Subprocuradoria Geral da 

República, o Parquet manifestou-se às fls. 46⁄50 pela 

denegação da ordem. 

É o relatório. 

Em mesa para julgamento.  
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HABEAS CORPUS Nº 172.059 - RS (2010⁄0084380-7) 

 

 

VOTO 

 

 

O EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado 

em favor de ANDRÉ CRUZ MENDES, contra acórdão 

proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, ao julgar o Agravo em Execução n.º 70035353531.  

Os autos revelam que foi imposto ao paciente o 

cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 08 

anos de reclusão, pela prática do delito de roubo. Iniciado o 

resgate da reprimenda, em 04.06.2004 fugiu do 

estabelecimento prisional, tendo sido recapturado no dia 

07.04.2009, ocasião em que foi regredido ao regime 

prisional mais gravoso. 

Pleiteada a progressão para o meio semiaberto, a pretensão 

foi indeferida e mantida em sede de agravo, pelo juízo das 

execuções, diante da falta do requisito subjetivo. 

Em julgamento colegiado ocorrido no dia 28.04.2010, o 

Tribunal a quo negou provimento ao inconformismo da 

Defesa, nos termos da seguinte ementa: 

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE 

REGIME. INDEFERIMENTO POR FALTA DE 
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PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. 

DECISÃO MANTIDA.  

Inicialmente, destaco que o magistrado para aferição do 

requisito subjetivo não está adstrito, unicamente, ao 

atestado de conduta plenamente satisfatória, podendo se 

valer, ainda, de outros elementos. Neste sentido, o STF se 

manifestou, quando do julgamento do HC 88052⁄DF, pela 

2.ª Turma, entendendo que o juiz, desde que fundamente, 

pode determinar a sua realização sempre que reputar 

necessária, ou seja, o exame, embora dispensável, tem sua 

realização e, ainda, valoração, vinculada ao prudente 

critério discricionário do juiz. No caso, levando em conta o 

conturbado histórico do apenado, onde ostenta regressões 

e reincidência delitiva quando em liberdade condicional, 

bem como uma fuga no ano de 2009, tenho que o requisito 

subjetivo não se encontra preenchido. 

Agravo improvido" (fl. 31, sem destaque no original). 

Daí este remédio heróico, no qual a Defesa alega haver 

constrangimento ilegal sob o argumento, in verbis: "É 

cediço que o apenado cometera faltas graves no decorrer 

de sua pena, no entanto, em relação as mesmas, André já 

foi punido, não devendo ser analisadas novamente como 

critério para a concessão do benefício, sob pena de estar 

sendo desrespeitado o princípio do non bis in idem." (fl 02). 

Nestes termos, requereu a concessão da ordem, inclusive em 

sede de liminar, para que fossem cassadas as decisões 
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proferidas nas instâncias ordinárias e deferida a progressão 

de regime ao apenado. 

Passo à análise da irresignação.  

No julgamento do EREsp 1.176.486⁄SP, a Eg. Terceira 

Seção desta Corte, em sessão realizada em 28 de março 

próximo passado, uniformizou entendimento no sentido de 

que a prática de falta disciplinar de natureza grave 

interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão 

de benefícios que dependam de lapso de tempo no desconto 

de pena, salvo o livramento condicional e a comutação de 

pena. Neste sentido, confira-se o teor do Informativo nº 

0494⁄STJ:  

"EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO. FALTA 

GRAVE.  

O cometimento de falta disciplinar grave pelo apenado 

determina a interrupção do prazo para a concessão da 

progressão de regime prisional. Para o Min. Relator, se 

assim não fosse, ao custodiado em regime fechado que 

comete falta grave não se aplicaria sanção em decorrência 

dessa falta, o que seria um estímulo ao cometimento de 

infrações no decorrer da execução. Precedentes citados do 

STF: HC 98.387-SP, DJe 1º⁄7⁄2009; HC 94.098-RS, DJe 

24⁄4⁄2009; do STJ: HC 47.383-RS, DJ 13⁄3⁄2006, e HC 

66.009-PE, DJ 10⁄9⁄2007. EREsp. 1.176.486-SP, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 28⁄3⁄2012." 

(Informativo nº 0494⁄STJ, de 26.03 a 03.04.2012).  
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Registra-se que a data-base para a contagem do novo 

período aquisitivo - nos casos de fuga do estabelecimento 

prisional - por se tratar de infração disciplinar de natureza 

permanente, é o dia da recaptura do preso evadido, 

consoante a disciplina do art. 111, inciso III, do Código 

Penal.  

Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  

“EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. FUGA DO 

RÉU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE 

PROGRESSÃO DE REGIME. NOVO TERMO A QUO. 

DATA DA RECAPTURA.  

1. A prática de falta grave acarreta a interrupção do prazo 

para a obtenção da progressão de regime. 

2. No caso, deve ser fixado como termo a quo para a 

concessão da progressão de regime a data da recaptura do 

apenado. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(AgRg no REsp 1194936⁄RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 15⁄02⁄2011, DJe 28⁄02⁄2011) 

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA 

GRAVE. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO 

DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO BIENAL. 

INOCORRÊNCIA. APONTADA NULIDADE DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO REGULAR. OITIVA DO 

APENADO E ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR. 
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CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. 

PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. 

LIVRAMENTO CONDICIONAL E COMUTAÇÃO DAS 

PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 

II - O dies a quo da contagem da marcha prescricional é a 

data da consumação da falta disciplinar, sendo que, no 

caso de fuga do estabelecimento prisional, por se tratar de 

infração disciplinar de natureza permanente, a contagem 

tem como termo inicial a data da recaptura do apenado, 

momento em que se tem como cessada a permanência, nos 

exatos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal 

(Precedentes). 

(...) 

V - Excetuado o livramento condicional e a comutação das 

penas, em caso de cometimento de falta grave pelo 

reeducando, será interrompido o cômputo do interstício 

para concessão de eventuais benefícios previstos na Lei n.º 

7.210⁄1984, começando o novo período a partir da data da 

infração disciplinar (Precedentes do STJ e do Pretório 

Excelso). 

Ordem parcialmente concedida." (HC 140870 ⁄ RS, Ministro 

FELIX FISCHER, DJe 29⁄03⁄2010) 

In casu, a progressão de regime ora questionada foi 

indeferida também diante da ausência do requisito subjetivo. 
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Confira-se os fundamentos extraídos no voto condutor do 

acórdão recorrido: 

"Inicialmente, destaco que o magistrado, para aferição do 

requisito subjetivo, não está adstrito, unicamente, ao 

atestado de conduta plenamente satisfatória, podendo se 

valer, ainda, de outros elementos. 

(...) 

No caso em tela, pelas particularidades que foram citadas 

no documento de folha 13, Relatório analítico de execução 

da pena nº 268⁄2009, bem como pelo fundamento indicado 

pela julgadora singular, tenho que o requisito subjetivo 

ainda não se encontra preenchido. 

(...) 

Como se percebe, o apenado registra um histórico 

carcerário conturbado, apresentando regressões e 

reincidência delitiva quando usufruía do benefício da 

liberdade condicional. 

(...) 

Como se viu, o agravante, em 2009 teve o regime prisional 

regredido em face de uma fuga cometida, quando, conforme 

documentos de folhas 45⁄48, ficou foragido quase dois 

meses. 

Assim, em que pese apresentar atestado de conduta 

plenamente satisfatória (fl. 10), tenho que o requisito 

subjetivo não se encontra preenchido. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo." 
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Assim, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal, 

pois à época do julgamento do Agravo em Execução n.º 

70035353531 (28.04.2010) ainda não havia transcorrido 01 

ano e 04 meses - um sexto da pena no regime anterior -, 

contados da recaptura do apenado, no dia 07.04.2009, não 

preenchendo ele qualquer dos requisitos legais - objetivo ou 

subjetivo - para que lhe fosse deferido o benefício almejado. 

Com estas considerações, denego a ordem. 

É como voto”. 

 

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial em 

razão da prolação do acórdão impugnado pela Egrégia Corte 

Estadual. 

 

 

- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para a Corte Estadual, no acórdão do agravo em 

execução penal: 

 

 “Não prevê a interrupção do lapso, em razão da falta 

disciplinar de natureza grave. 
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 Na realidade, a falta grave não tem o condão de 

interromper a fluência da contagem do prazo para efeito dos 

incidentes de execução. 

 Ausente norma legal que determine o reinicio da 

contagem de tempo, sob pena de afrontar o princípio da 

legalidade, que não pode ser descuidado na execução da 

pena, não é possível dar interpretação extensiva ao artigo 

127, da Lei de Execução Penal. 

 Não se mostra viável restringir direito sem expressa 

previsão legal. Como observa José Eduardo Goulart: 

"Retoma-se, como se vê, a idéia central da colocação da 

execução penal no âmbito da legalidade estrita, pois, 

enquanto momento da relação jurídica punitiva, está 

condicionada em seu conteúdo, objeto e alcance pelo 

Direito" {Princípios Informadores do Direito de Execução 

Penal, SP:RT 1994, p. 92). 

 A prática de falta disciplinar de natureza grave pelo 

condenado, desde que apurada em procedimento devido, 

implica na regressão de regime, conforme expressa 

disposição do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal”. 

 

E no julgado dos embargos de declaração: 

 “Não se cogita no presente caso da hipótese prevista no 

artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. 
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 A questão posta, diz respeito a impossibilidade de 

interrupção do tempo da pena em razão do cometimento de 

falta disciplinar de natureza grave. 

 A ausência de norma expressa, que determine o reinicio 

da contagem do tempo, resguardado o respeito a 

entendimento diverso, fere o princípio da legalidade, que 

deve ter aplicação na execução penal. 

 Compromete o mérito do condenado, sem prejuízo de 

que o período anterior de pena deva ser considerado para 

efeitos dos incidentes de execução da pena. 

 Por conseguinte, ausente previsão expressa de 

interrupção da pena em razão da prática de falta de 

disciplinar de natureza grave, não pode ser extraída do 

disposto do artigo 127, da Lei de Execução Penal. 

 Ao determinar o reinicio do novo período a partir da 

data da infração disciplinar para a remição da pena, referida 

norma penal não pode ser estendida aos demais incidentes 

de execução penal. 

 Admitir tal interpretação constitui violação ao princípio 

constitucional da legalidade, que deve ser observado no 

plano da execução penal”. 

 

 Já para o aresto paradigma: 
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 “No julgamento do EREsp 1.176.486⁄SP, a Eg. Terceira 

Seção desta Corte, em sessão realizada em 28 de março 

próximo passado, uniformizou entendimento no sentido de 

que a prática de falta disciplinar de natureza grave 

interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão 

de benefícios que dependam de lapso de tempo no desconto 

de pena, salvo o livramento condicional e a comutação de 

pena. Neste sentido, confira-se o teor do Informativo nº 

0494⁄STJ:  

"EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO. FALTA 

GRAVE.  

O cometimento de falta disciplinar grave pelo apenado 

determina a interrupção do prazo para a concessão da 

progressão de regime prisional. Para o Min. Relator, se 

assim não fosse, ao custodiado em regime fechado que 

comete falta grave não se aplicaria sanção em 

decorrência dessa falta, o que seria um estímulo ao 

cometimento de infrações no decorrer da execução. 

Precedentes citados do STF: HC 98.387-SP, DJe 

1º⁄7⁄2009; HC 94.098-RS, DJe 24⁄4⁄2009; do STJ: HC 

47.383-RS, DJ 13⁄3⁄2006, e HC 66.009-PE, DJ 

10⁄9⁄2007. EREsp. 1.176.486-SP, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, julgados em 28⁄3⁄2012." (Informativo 

nº 0494⁄STJ, de 26.03 a 03.04.2012).  
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 Registra-se que a data-base para a contagem do novo 

período aquisitivo - nos casos de fuga do estabelecimento 

prisional - por se tratar de infração disciplinar de natureza 

permanente, é o dia da recaptura do preso evadido, 

consoante a disciplina do art. 111, inciso III, do Código 

Penal.  

 Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  

“EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. FUGA 

DO RÉU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS 

DE PROGRESSÃO DE REGIME. NOVO TERMO A 

QUO. DATA DA RECAPTURA.  

1. A prática de falta grave acarreta a interrupção do 

prazo para a obtenção da progressão de regime. 

2. No caso, deve ser fixado como termo a quo para a 

concessão da progressão de regime a data da recaptura 

do apenado. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(AgRg no REsp 1194936⁄RS, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄02⁄2011, 

DJe 28⁄02⁄2011) 

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA 

GRAVE. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. 

APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. 

PRAZO BIENAL. INOCORRÊNCIA. APONTADA 
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NULIDADE DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO REGULAR. OITIVA 

DO APENADO E ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR. 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO 

DE NOVOS BENEFÍCIOS. LIVRAMENTO 

CONDICIONAL E COMUTAÇÃO DAS PENAS. 

IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 

II - O dies a quo da contagem da marcha prescricional é 

a data da consumação da falta disciplinar, sendo que, no 

caso de fuga do estabelecimento prisional, por se tratar 

de infração disciplinar de natureza permanente, a 

contagem tem como termo inicial a data da recaptura do 

apenado, momento em que se tem como cessada a 

permanência, nos exatos termos do art. 111, inciso III, 

do Código Penal (Precedentes). 

(...) 

V - Excetuado o livramento condicional e a comutação 

das penas, em caso de cometimento de falta grave pelo 

reeducando, será interrompido o cômputo do interstício 

para concessão de eventuais benefícios previstos na Lei 

n.º 7.210⁄1984, começando o novo período a partir da 
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data da infração disciplinar (Precedentes do STJ e do 

Pretório Excelso). 

Ordem parcialmente concedida." (HC 140870 ⁄ RS, 

Ministro FELIX FISCHER, DJe 29⁄03⁄2010)”. 

 

 Como se vê, os dois julgados cuidam de situações 

semelhantes. Discutem se a prática de falta grave consistente em 

fuga interrompe ou não a contagem do tempo de cumprimento de 

pena para a obtenção da progressão criminal. Suas conclusões, no 

entanto, são divergentes. O julgado recorrido afirmou, em resumo, 

“Na realidade, a falta grave não tem o condão de interromper a 

fluência da contagem do prazo para efeito dos incidentes de 

execução”, enquanto que o aresto paradigma, com entendimento 

diverso, assentou que “a prática de falta disciplinar de natureza 

grave interrompe a contagem do lapso temporal para a 

concessão de benefícios que dependam de lapso de tempo no 

desconto de pena, salvo o livramento condicional e a 

comutação de pena”.  

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

jurisprudência do Tribunal Superior, para que seja considerada a 

pratica a data da recaptura do condenado, como marco interruptivo 

para a obtenção de nova progressão de regime prisional. 

 Convém destacar que o presente inconformismo 

limita-se a discutir a interrupção do prazo para a obtenção da 

progressão de regime prisional, não se pretendendo igual efeito no 
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tocante ao livramento condicional, em virtude do disposto na 

Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça: 

 “A falta grave não interrompe o prazo para 

obtenção de livramento condicional”. 

  

 Dessa forma, o v. acórdão do Tribunal Paulista deve 

ser cassado, restaurando-se a decisão de primeiro grau de 

jurisdição, que determinou a regressão de regime prisional do 

recorrido e anotação da data da recaptura como marco inicial para o 

cálculo do prazo de cumprimento de pena para a obtenção de 

novas progressões de regime prisional. 

 

 

 

 

4. PEDIDO DE REFORMA. 

 

 

  Ante o exposto, demonstrados 

fundamentadamente violação da norma federal e os dissídios 

jurisprudenciais, aguarda o Ministério Público do Estado de São 
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Paulo seja deferido o processamento do presente recurso especial 

por Essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior 

conhecimento e provimento pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para que seja reformado o acórdão impugnado e, 

consequentemente, seja restabelecida a decisão de primeiro grau, 

que determinou a interrupção do lapso de cumprimento de pena 

para a concessão da progressão de regime prisional, em relação ao 

recorrido S.A.H.V.. 

 São Paulo, 19 de julho de 2013. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

  


