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NOTÍCIAS 

Remição. Trabalho em período anterior ao início da execução. 

Possibilidade se posterior à prática do delito. Aplicação do 

entendimento consagrado em relação ao instituto da detração. 

Não violação do princípio da “conta corrente”. 

Por Álvaro Mayrink 

 

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por maioria, 

ordem de habeas corpus para reconhecer remição pelo trabalho em 

período anterior ao início da execução, se posterior à prática do 

delito. A ementa resume a posição: “1. Não se desconhece que este 

Superior Tribunal de Justiça firmou orientação contra a 

impossibilidade de remição do tempo de trabalho executado em 

momento anterior à prática do delito da pena a ser remida. 2. Nos 

casos, no entanto, em que o labor tenha sido realizado em data 

posterior à prática do delito, cuja condenação se executa, ainda que 

anterior ao início da execução, é possível a aplicação do instituto; 3. 

Ordem concedida, relativamente ao delito praticado anteriormente”. 

No seu voto, o Ministro Nefi Cordeiro ressalta que se aplica à 

hipótese o entendimento consagrado em relação ao instituto da 

detração. Quando o réu é absolvido de um crime, ou tenha sido 

extinta a punibilidade, é possível computar o respectivo tempo de 

prisão cautelar para fins de detração da pena de outro crime, desde 

que a pena beneficiada refira-se a um crime anterior. Ressalta que o 

que se pretende evitar é a existência de um “crédito penal”, o que 

somente ocorreria se a reprimenda detraída pudesse referir-se a fato 

posterior ao crime que ensejou a prisão “indevida”. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a orientação quanto à impossibilidade de 

remição por trabalho executado em momento anterior do delito 

referente à pena a ser remida. 

No caso em tela, destaca o relator que “não se trata de fato praticado 

após o trabalho realizado pelo apenado, mas de delito anterior ao 

labor, de modo que não há que se falar em estímulo ou em ‘crédito’, 
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pois a infração já havia sido praticada”. Portanto, é possível a remição 

da pena pelo trabalho relativo ao delito praticado anteriormente.  

A posição vencida da Ministra Maria Thereza de Assis Moura 

entende que o impetrante pretende que se faça uma analogia in 

bonam partem, aplicando-se, relativo à instituição da remição, no 

entendimento quanto à detração, aproveitando-se na execução em 

curso o período trabalhado no cumprimento da pena de processo 

anterior. Conclui que “tendo em vista as particularidades dialogais 

que entremeiam o delito e o seu contexto cronológico, penso que é 

difícil admitir-se que o sujeito, de antemão, já possa ter ‘remido a 

culpa’ por fato ainda vindouro, sob pena de se consagrar o indevido 

princípio da ‘conta corrente’”. Cita o HC 377.703/SP, 5ª T. rel. Min. 

Felix Fischer, j. 3.8.2017: “Não cabimento da remição pelo trabalho. 

Desconto dos dias trabalhados em outra execução. Período 

trabalhado anterior ao cometimento do crime. Inviabilidade. 

Impossibilidade de criação de crédito contra a Justiça Criminal. 

Precedentes. Aplicação do entendimento firmado sobre a detração 

penal”. 

A corrente vencedora ressaltou que não há estímulo à prática de 

novos delitos, em razão de eventual “crédito” já constante em favor 

do apenado que cometa nova infração, visto que não se trata de fato 

praticado após o trabalho realizado pelo apenado, mas de delito 

anterior ao labor, inexistindo similitude entre as hipóteses de vedação 

da incidência do instituto da remição, devendo, nesse contexto, ser 

dado um mesmo tratamento utilizado para a detração. 

 

 

    


