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Execução penal. Marco inicial para subsequente progressão de regime. 

Data em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da LEP. 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Alteração do entendimento, por maioria, da Sexta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça. Adequação à jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

EMENTA 

 

1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior para 

alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta 

Turma de modo a fixar, como data base para a subsequente progressão de 

regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da 

Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das execuções deferiu 

o benefício. 

2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal a 

decisão do Juízo das execuções, que defere a progressão de regime – 

reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei 

(art. 112 da LEP) – é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere 

celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, 

por vezes – como na espécie -, demora meses para ser implementada. 

3. Não se pode considerar, em prejuízo do reeducando, o período em que 

permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu 

requerimento de progressão. 

4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem do ofício, para 

restabelecer a decisão do Juízo das execuções penais. 

 

VOTO MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

 

“[...] À vista do claro confronto do acórdão recorrido com os últimos 

julgamentos deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal e, em 

atendimento aos princípios da segurança jurídica e ao dever de estabilidade 

da jurisprudência, objetiva a ser sempre alcançado por esta Corte de 

Precedentes, voltada à interpretação das leis federais e à uniformização de 

sua aplicação pelos tribunais do país, penso que o posicionamento da Sexta 

Turma deve ser revisto. 
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[...] Penso que o sistema progressivo da execução penal não pode ser 

erigido em detrimento do apenado em casos específicos de mora judiciária. 

Observo que, em situações de falta de vaga em estabelecimento penal 

adequado, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 

641.320/RS, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 

29.7.2016, admite-se, excepcionalmente, que o apenado seja transferido do 

regime fechado diretamente para o aberto, sem que tenha obtido o devido 

período aquisitivo para o regime carcerário menos gravoso. 

 

[...] Também não se pode perder de vista projeto para a atualização da lei 

de execução penal, sob debate no Congresso Nacional, por meio do PLS nº 

513/2013, que proíbe a automatização dos benefícios na execução penal, 

para que as progressões aconteçam de forma automática, sem prévia 

deliberação judicial, exigível apenas para negá-las. 

 

[...] Por tais motivos, o período de permanência no período mais gravoso, 

por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo de 

intermediário de cumprimento de pena, deverá ser considerado para o 

cálculo do futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade 

do apenado, como pessoa humana (art. 1º, III, CF), e prejuízo ao seu direito 

de locomoção. 

 

[...] Entendo, assim, que o entendimento da Sexta Turma deve alinhar-se à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para estabelecer, como marco 

para a subsequente progressão, a data em que o reeducando preencheu os 

requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das 

execuções, em decisão declaratória, deferiu benefício ou aquela em que o 

apenado, efetivamente, foi inserido no regime carcerário, sob pena de 

constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.” 

(STJ, HC 369.774/RS, 6ª T., rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por 

maioria, j. 22.11.2016). 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

EMENTA 

 



 
 
 
 
 

NOTÍCIAS 

www.execucaopenal.org 

Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. 

Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas 

corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator 

consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não 

desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto 

constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da 

pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado 

preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do 

cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a 

progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve 

ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas 

graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da 

decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal 

reconhecido, ordem concedida. 

 

VOTO MIN. GILMAR MENDES 

 

“[...] Na situação em epígrafe constato, de pronto, razões suficientes para 

superar tal entendimento. Vejamos. 

 

Conforme relatado, o paciente teve a pena privativa de liberdade unificada 

no total de 29 anos de reclusão. Postula, em essência, considerada a 

inexistência de mácula disciplinar durante a execução da pena, o 

reconhecimento da data em que houve a implementação do requisito 

objetivo para a progressão de regime (21.10.2004), e não a da decisão que a 

concedeu (28.9.2007), como termo inicial de contagem do prazo para 

progressão posterior. 

 

A data da decisão judicial que deferiu o pleito da progressão foi a adotada 

pelo TJ quando do julgamento do agravo em execução interposto pelo 

Ministério Público, decisão mantida pelo STJ ao denegar o habeas corpus 

interposto pelo reeducando, que pretendia ver restabelecida a decisão 

original do juízo da execução. 

 

A Lei de Execução Penal normatiza a progressividade da pena nos 

seguintes termos:  

 

‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada 

em forma progressiva com a transferência para o 
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regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 

quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da 

pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 

carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a 

progressão’. 

 

Pois bem, para que a progressão de regime seja concretizada, é necessária a 

implementação do requisito objetivo, qual seja, o cumprimento de pelo 

menos 1/6 da pena, e também o preenchimento do requisito subjetivo, 

aspecto relacionado exclusivamente ao mérito do reeducando. Excluída 

desde 2003 a imperiosidade do exame criminológico e do parecer da 

Comissão Técnica de Classificação, sobrevém, como regra, a comprovação 

do bom comportamento carcerário, a ser atestado pelo diretor do 

estabelecimento prisional, nos termos do já citado artigo 112 da LEP. 

 

E o objetivo da norma, como de todo o sistema de execução penal, é trazer, 

progressivamente, o apenado de volta ao convívio social, para que, 

paulatinamente, possa readequar-se ao meio. Por isso a rejeição à chamada 

progressão per saltum, ou seja, progressão do regime fechado diretamente 

para o aberto, sem que se passe pelo semiaberto, a qual normalmente é 

pleiteada pelos sentenciados que permaneceram presos provisoriamente 

durante o processo e, ao efetivarem o cálculo dos benefícios após o trânsito 

em julgado, concluem já ter cumprido pena suficiente para passar 

diretamente ao regime aberto, progredir de imediato duas vezes, grosso 

modo. 

 

Não é, todavia, o caso dos autos. O paciente não se insurge contra o 

cumprimento da pena em caráter progressivo, tampouco se recusa a 

submeter-se ao regime semiaberto. O que o reeducando pleiteia é que se 

respeitem os prazos legais e que os direitos sejam declarados à época 

adequada. 

 

No caso em comento, o apenado cumpriu os requisitos legais para a 

progressão dois anos, onze meses e alguns dias antes de o Poder Judiciário 

apreciar a regularidade do cumprimento da sua pena. Já implementado 

desde o início o requisito subjetivo, no curso desse período de espera, não 

houve nada que obstasse a progressão do regime fechado para o 

semiaberto. Durante todo esse tempo em que o Poder Judiciário deixou de 
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se pronunciar, poderia, e era isso que pleiteava, estar efetivamente 

cumprindo sua pena no regime semiaberto, como lhe é permitido pela lei. 

 

Pois bem, traçando um paralelo necessário, é de se reconhecer não pairar 

dúvida quanto ao reinício da contagem de prazo na situação de aplicação de 

punição disciplinar decorrente de falta grave pelo reeducando. Em caso de 

regressão, a data-base é o dia da prática da falta grave, e não do 

pronunciamento judicial posterior reconhecendo-a: em situações de 

progressão, a regra deve ser a mesma, o cumprimento dos requisitos legais 

é o marco. Não se pode admitir tratamento diverso para situações análogas. 

Sabe-se que nenhuma deliberação judicial vem de forma automática, 

tampouco se propõe seja o apenado posto imediatamente em regime mais 

benéfico. Evidentemente a decisão do magistrado dependerá também da 

comprovação do bom comportamento carcerário e, em excepcionais 

situações, de alguma outra providência, como a elaboração do exame 

criminológico. 

 

Todavia, a decisão do juiz que deferir a progressão, sobrevinda, 

logicamente, ao preenchimento dos requisitos legais pelo apenado, é 

declaratória, e não constitutiva. Exatamente como ocorre na regressão por 

falta grave: primeiramente ocorre o fato, para somente após ser realizada 

audiência de justificação e pronunciamento judicial que reconhece, ou não, 

a configuração da falta. Referido procedimento vem definido no §2º do 

artigo 118 e nos artigos 194 a 197, todos da Lei de Execução Penal. 

 

Adotar mecanismo diverso no caso de progressão, ou seja, considerar a 

data-base para benefícios futuros somente como o dia da decisão de 

deferimento proferida pelo magistrado, seria fazer vista grossa à mora 

judiciária em detrimento do apenado cumpridor de suas obrigações. 

Registro que negligenciar a observância da celeridade processual nas 

decisões acerca da progressão de regime pode gerar reflexo inclusive na 

superlotação carcerária. 

 

As vagas no sistema prisional também são um recurso escasso, diretamente 

administrado pelos Juízes. Extinção de pena, progressão de regime, 

livramento condicional, são judicialmente concedidos e abrem vagas no 

sistema. Tal vem sendo discutido com profundidade no RE 641.320/RS, de 

minha relatoria, cujo julgamento está suspenso com pedido de vista do 

Min. Teori Zavascki. 
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Tanto a atual Lei de Execução Penal está defasada, que o Congresso 

Nacional já debate necessária reforma (PLS 513/2013, autor Senador 

Renan Calheiros, relator Senador Eunício Oliveira). Com o fito de otimizar 

o sistema, o projeto prevê a utilização de tecnologia da informação para 

que os benefícios na execução sejam automatizados. No que importa, as 

progressões e livramentos deverão acontecer sem prévia deliberação 

judicial, que será necessária somente para negá-los (arts. 107, §3º, e 112). 

Na situação em epígrafe, a decisão que deferiu a progressão para o regime 

semiaberto foi proferida em setembro de 2007, mais de três anos após o 

preenchimento dos requisitos pelo reeducando, em abril de 2004. 

 

Com a devida vênia, tal lapso temporal, omissão judicial inaceitável, 

causou constrangimento ilegal ao apenado. Ora, não é justo, tampouco 

legítimo, manter o preso em regime mais gravoso do que aquele que tem 

direito, nos termos da lei. 

 

Ao meu sentir, o maior problema, em situações como a dos autos, é a 

omissão, e não o indeferimento dos pedidos, como se pode pensar. É 

obrigação do Poder Judiciário, como Estado, examinar os requerimentos, 

quaisquer que sejam, em um prazo razoável, ainda que os indefira, 

fundamentadamente. Tal é ainda mais certo quando a inércia estatal gera 

prejuízo à liberdade do requerente. É essencial que se atenda ao princípio 

constitucional da duração razoável do processo, não podendo exigir que o 

reeducando, pessoalmente, arque com as deficiências do aparato judicial. 

Todos têm direito a uma resposta, mesmo que contra suas pretensões. É 

exatamente isso que devemos assegurar. 

 

Dessa forma, o marco para a progressão será a data que efetivamente 

corresponda ao preenchimento dos requisitos legais, e não a do início do 

cumprimento da reprimenda no regime anterior, sob pena de 

constrangimento ilegal. Essa é a melhor leitura da regra explicitada pelo 

artigo 112 da Lei de Execução Penal, entendendo a decisão judicial como 

declaratória do direito do apenado, com base no mesmo raciocínio aplicado 

à penalidades disciplinares decorrentes de falta grave, conforme previsão 

do artigo 118 do mesmo diploma legal. Dessa forma, faz-se um sistema 

lógico e justo. 
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Por todo o exposto, voto no sentido de conceder a ordem para restabelecer 

a decisão do Juízo das Execuções Penais que deferiu a progressão de 

regime usando como data base 21.10.2004.”  

(STF, HC 115.254/SP, 2ª T., rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.12.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 


