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INTRODUÇÃO 
 

 

A Constituição Federal garante a todos a razoável duração do 

processo, esse preceito tem impulsionado transformações no Poder 

Judiciário. Isso reflete uma tendência mundial e nos apresenta vários 

desafios, como por exemplo o acesso à informação de forma mais rápida.  

No Estado de Mato Grosso, todas as comarcas do possuem suas 

bases de dados independentes, sendo necessária uma ferramenta que 

integre tais dados de forma ágil. Assim, para evitar a morosidade no 

intercâmbio de informações entre as varas de execução penal, optou-se 

por uma base de dados unificada e disponível na plataforma web. 

O Módulo de Gerenciamento de Pena (MGP) é o sistema que 

unifica os dados dos processos de execução de penal de todos os 

reeducandos em Estado de Mato Grosso. Ele racionaliza o procedimento 

de gerenciamento de pena e facilita a elaboração do cálculo penal, 

proporcionando agilidade na prestação jurisdicional e integração das 

informações para todas as secretarias judiciais. 

Este manual tem o objetivo de explicar o funcionamento do MGP e 

orientar o servidor, do Tribunal de Justiça, sobre o uso eficiente dessa 

ferramenta. 

Primeiro, explica a escolha do programa de acesso à internet, que 

otimiza o trabalho do usuário do sistema da base de dados. Em seguida, 

ensina como inserir dados sobre o reeducando, Por fim, a realização do 

cálculo de pena, a materialização e vinculação ao processo de execução 

de pena. 
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1 BASE UNIFICADA 

 

 

Conforme dito na introdução, o MGP utiliza uma base unificada 

estadual de reeducandos. Isto implica dizer que, por meio da Internet, os 

usuários acessam e gravam novas informações em um banco de dados 

que está fisicamente localizado no Tribunal de Justiça. 

Salienta-se que esta metodologia foi idealizada pela Corregedoria 

com objetivo de garantir uma única fonte, para o Estado, de dados sobre 

reeducandos, prevenindo duplicidade de registros, anomalias nos 

cadastros e controlar a integridade das informações. 

 

 

1.1 NAVEGADORES 

 

 

Os navegadores (ou browsers) são programas que permitem que 

um usuário acesse a internet, caso este possua um serviço de conexão. 

Como todas as comarcas do Estado possuem acesso à internet e, 

provavelmente, todos os servidores já utilizaram destes programas para 

conectar-se a rede mundial de computadores. 

Normalmente, as máquinas utilizadas pelos servidores do Poder 

Judiciário trabalham sobre a plataforma Windows, que traz no rol de 

programas previamente instalado um navegador: o Internet Explorer, 

que pode ser acessado pelo ícone . 

Entretanto, o Internet Explorer não é um navegador recomendado 
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para o sistema MGP, tendo em vista que alguns recursos utilizados pelo 

programa não são corretamente executados na aplicação.  

A equipe de desenvolvimento do MGP optou por homologar a 

utilização do sistema em outros 2 navegadores: o Google Chrome, 

representado pelo ícone , e o Mozilla Firefox, representado pelo ícone 

. Ambos os navegadores são disponibilizados gratuitamente na 

internet, bastando acessar qualquer site de pesquisa para encontrar a 

página onde ficam disponíveis para baixa e instalação na máquina. 

 

 

1.2 ACESSO AO SISTEMA MGP 

 

 

Em todo sistema, gerenciado pelo TJMT, exige-se, para obter o 

acesso, a autorização do setor competente. Com o MGP não é diferente. 

O usuário deverá solicitar a permissão de acesso abrindo um 

chamado por meio do sistema SDK (http://sdk.tjmt.jus.br), e informar o 

nome completo, matrícula e vara em que está lotado. 

http://sdk.tjmt.jus.br/
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2 BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

 

A grande dificuldade em realizar um cálculo de liquidação de pena 

não está exatamente no lançamento das informações em uma planilha, 

mas na captação dessas informações dentro de um processo de execução 

penal. 

Muitas vezes, em razão da desordem cronológica dos 

acontecimentos e da ausência de informações cruciais, o cálculo de pena 

fica comprometido. Isso fere direitos fundamentais do reeducando, tais 

como: acesso à informação atualizada da pena cumprida e possibilidade 

de progressão.  

 

 

2.1 DADOS DOS REEDUCANDOS 

 

 

Frisa-se que, em detrimento de toda a tecnologia disponível no 

sistema MGP e outras utilizadas pelos servidores, as ferramentas 

fundamentais nesta etapa, da realização do cálculo de pena, são o papel e 

a caneta. 

Antes de qualquer coisa, o servidor deverá localizar no processo 

as informações pessoais do reeducando, anotando tudo separadamente. 

Isto é fundamental para o correto preenchimento dos dados no sistema 

quando chegar o momento de alimentar a base centralizada. 

Os dados do reeducando que deverão ser localizados são 
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subdivididos em 4 grupos: 

 Dados Pessoais 

o Numeração única do Processo; 
o Nome completo sem abreviação; 
o Apelidos; 
o Data de Nascimento; 
o Sexo; 
o Estado Civil; 
o Escolaridade; 
o Nacionalidade; 
o Estado onde nasceu; 
o Cidade onde nasceu; 
o Profissão; 
o Nome do Cônjuge; 
o Nome da Mãe e; 
o Nome do Pai. 

 
 Documentos 

o CPF; 
o RG; 
o Órgão Expedidor; 
o Unidade Federativa do Órgão Expedidor; 
o Data da Expedição; 
o Título de Eleitor; 
o Zona de Votação; 
o Seção de Votação. 

 
 Endereço de Residência 

o CEP; 
o Unidade Federativa; 
o Cidade; 
o Tipo de Logradouro (Rua, Avenida, Praça, Travessa, etc.); 
o Logradouro; 
o Bairro; 
o Complemento; 
o Estabelecimento Penal onde cumpre a pena. 
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 Informações de suas Características Físicas 

o Cabelo; 
o Cabeça; 
o Olho; 
o Nariz; 
o Bocas; 
o Dentes; 
o Pescoço; 
o Ombros; 
o Braços; 
o Mãos; 
o Costas; 
o Tórax; 
o Barriga; 
o Pernas; 
o Pés; 
o Outros. 

 

Frisa-se que raramente todas as informações estarão presentes 

nos autos da Execução Penal. Por isso, frisa-se a importância de uma 

busca acurada nos autos da Ação Penal, isso manterá a base de dados o 

mais completa.  

Na da ausência de determinadas informações nos autos, não 

haverá maiores complicações. Algumas poderão ficar em branco no 

sistema. Se no decorrer do processo informações forem acrescidas, basta 

que o usuário também as acrescente ao registro do reeducando no MGP. 

As informações, em regra, estão disponíveis na Guia de Execução 

Penal ou Guia de Recolhimento, peça fundamental de qualquer processo 

de execução penal no Brasil, nos termos do Art. 105 da Lei de Execuções 

Penais (Lei 7.210/1984). 

Caso a Guia de Recolhimento não disponibilize todas as 

informações, o servidor deverá folhear o processo em busca de outro 
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documento que as contenham. Encontram-se dados importantes na 

Denúncia, no Auto de Prisão, na Nota de Culpa, no Boletim de Ocorrência 

ou até mesmo em um ofício. 

 

 

2.2 DADOS DOS PROCESSOS EXECUTIVOS DE PENA 

 

 

O usuário deverá anotar as informações pertinentes à pena (ou 

penas) do reeducando, em uma ordem que facilite o posterior 

lançamento dos dados no MGP. 

O sistema disponibiliza 5 grupos de informações, que devem ser 

coletadas separadamente: 

1) Condenações; 
2) Detrações; 
3) Interrupções; 
4) Remições; 
5) Dados do Cálculo; 

 

Nem todas as condenações possuem informações de todos os 

grupos. Entretanto, informações sobre a condenação (ou condenações) 

em anos, meses e dias devem, obrigatoriamente, serem lançados no 

sistema. A seguir, serão discriminados os dados que devem ser coletados, 

em cada um dos grupos, e a sua definição. 

 

2.2.1 Condenações 

 

a) Anos de pena: item obrigatório. Caso a pena seja menor que 1, 

informe 0 (zero); 
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b) Meses de pena: item obrigatório. Caso não tenha pena em 

meses, informe 0 (zero); 

c) Dias de pena: item obrigatório. Caso não tenha pena em dias, 

informe 0 (zero); 

d) Data do fato: Meramente informativa. Não possui peso no 

cálculo, entretanto, é importante informar para fins de relatórios. 

e) Início da Condenação: É um dos dados mais importantes do 

cálculo penal. É a data onde a pena do reeducando começou efetivamente 

a ser executada, mesmo que de forma provisória. Pode ser a data da 

prisão em flagrante, a data da primeira prisão após o fato, a data da 

prisão definitiva ou a data do início do cumprimento em razão da 

audiência admonitória. 

É a partir da data de início da condenação que são identificadas as 

datas-bases para a primeira progressão de regime e do livramento 

condicional. 

Matematicamente, não há problema em considerar que o inicio da 

condenação se deu a partir da prisão provisória (antes da sentença 

condenatória). Entretanto, procure sempre separar o período de pena 

provisória da pena definitiva, utilizando a detração para informar aquela. 

Não se esqueça de que o início da condenação pressupõe o início da 

execução. 

Os casos onde o reeducando é preso em flagrante e assim 

permanece até a prolação da sentença são os mais complexos para 

identificação da data de início da condenação. Neste exemplo, a data de 

início da condenação é a data em que ele foi intimado da sentença 

condenatória, ou seja, o momento em que o preso provisório converte-se 

em reeducando, tomando ciência de sua condenação e sua pena começou 
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a ser executada, mesmo que de forma provisória. Procure nos autos o 

mandado de prisão devidamente cumprido e assinado pelo reeducando 

ou a certidão do oficial de justiça, que comprova a intimação do 

reeducando. 

Existe caso em que o reeducando foi preso em flagrante, colocado 

em liberdade, e preso novamente por força da sentença condenatória. 

Nestes casos, a data desta última prisão será a data do início da 

condenação. O período da prisão em flagrante ou da prisão preventiva 

será informado como detração. 

Outro caso pode ocorrer. Trata-se do condenado a regime 

semiaberto ou aberto, que nunca sofreu prisão provisória. Neste 

exemplo, a data da audiência admonitória será a data do início da 

condenação, tendo em vista que é neste momento que lhe serão impostas 

as condições de cumprimento da pena e ela passa a ser executada, 

mesmo que não haja prisão. 

f) Fração para Progressão de Regime: Aqui cabem algumas 

considerações importantes. De acordo com a Lei de Execuções Penais, 

existem apenas 3 frações para progressão de regime: 

 

 1/6 da pena restante quando o crime é do tipo simples; 

 2/5 da pena restante quando o crime é hediondo; 

 3/5 da pena restante quando o autor é reincidente em crime 

hediondo. 

 

Em regra, cabe ao magistrado definir em sentença o tipo de crime 

e reconhecer a existência da reincidência, no caso concreto. Entretanto, é 

comum encontrar sentenças que omitem essas informações, ficando a 
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cargo do servidor da vara de execuções lançá-las. 

Em se tratando de qualquer crime simples, ou crime hediondo 

cometido até 28/3/2007, a fração para progressão sempre será de 1/6 da 

pena restante. 

Quando o crime for de natureza hedionda, e cometido após 

28/3/2007, aplica-se a fração de 2/5 do restante da pena se o 

reeducando for réu primário em outros crimes hediondos. 

Entretanto, se o reeducando for reincidente em outro crime 

hediondo, cometido após 28/03/2007, aplica-se a fração de 3/5 do 

restante da pena para que ele obtenha a progressão de regime. 

Vale ressaltar que as frações são aplicadas individualmente a cada 

uma das condenações. Ou seja, se o reeducando é condenado em mais de 

um crime hediondo, aplica-se a fração de 3/5 apenas nos cometidos 

depois do primeiro. 

g) Fração para Livramento Condicional: o livramento 

condicional sempre será contado a partir da data de início da 

condenação. As frações para livramento condicional estão previstas no 

art. 83, do Código Penal Brasileiro. São elas: 

 1/3 do total da pena se o crime é simples e o reeducando for réu 

primário; 

 1/2 do total da pena se o crime é simples e o reeducando for 

reincidente; 

 2/3 do total da pena se o crime é hediondo e o reeducando for réu 

primário. 

As condenações em que se constata a reincidências em crime 

hediondo, os reeducandos não terão o benefício do livramento 

condicional. Da mesma forma, não terá direito a novo livramento 
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condicional aquele que cometeu novo delito após a concessão do 

benefício. 

 

2.2.2 Detrações 

 

A Detração Penal é o instituto legal, previsto no art. 42, do Código 

Penal Brasileiro, que define a quantidade de pena que foi cumprida em 

caráter provisório, ou seja, antes da prolação da sentença condenatória. 

Ocorre, por exemplo, nos casos onde o réu permanece preso por 

toda instrução da Ação Penal. Nesse caso, todo o período que passou 

encarcerado deve ser computado como detração penal, onde a data de 

início será a data de sua prisão e data final será a data de sua intimação 

da sentença condenatória. 

Outra ocorrência comum diz respeito àqueles réus que ficam 

presos por um curto período de tempo (prisão em flagrante ou 

preventiva, por exemplo) e são liberados para aguardar em liberdade o 

julgamento do processo. Neste caso, a data inicial da detração será a de 

sua prisão e a data final será a data em que foi colocado em liberdade 

provisória. 

Neste segundo exemplo, se após a instrução processual a sentença 

condenatória decretar a prisão do réu, essa prisão marcará a data do 

início da condenação. 

 

2.2.3 Interrupções 

 

As interrupções no cumprimento da pena ocorrem apenas após o 

início da execução penal, seja ela definitiva ou provisória. São aquelas 
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decorrentes de fugas ou de descumprimento de condições impostas pelo 

juiz em regimes mais brandos. 

Torna-se fácil identificar uma interrupção quando o reeducando 

empreende fuga da unidade prisional, bastando lançar como data inicial 

da interrupção a data de sua fuga e, como data final, a data de sua 

recaptura. 

Entretanto, em se tratando de regimes mais brandos, por vezes 

torna-se mais delicado o lançamento da interrupção do cumprimento. Há 

casos em que o reeducando é condenado a cumprir sua pena em regime 

semiaberto ou aberto e, em razão da ausência de um sistema prisional 

que permita o cumprimento intramuros, ele fica obrigado apenas a 

comparecer em juízo com certa frequência determinada pelo magistrado 

do processo.  

Nesse caso, se deixar de comparecer e para tal ato não apresentar 

justificativa aceita pelo magistrado, a data de seu último comparecimento 

será considerada a data do início da interrupção. A data do final da 

interrupção será aquela onde reiniciou o cumprimento da pena. Note que 

por vezes ele sequer terá seu regime regredido pelo juiz, continuando o 

cumprimento da pena nas mesmas condições impostas anteriormente. 

Assim, a data de reinicio do cumprimento da pena será aquela da 

audiência admonitória. 

Por fim, se em razão do descumprimento das condições ele tiver 

seu regime regredido e, por consequência, for preso, a data do reinício do 

cumprimento da pena será a data de sua prisão. 
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2.2.4 Remições 

 

O instituto da remição está previsto na Seção IV, da Lei de 

Execuções Penais (LEP), nos artigos 126 a 130. Alguns dos desses artigos 

interpreta-se literalmente, outros se exige mais esforço diante da 

construção confusa do texto por parte do Legislador. 

Nas palavras de Fernando Capez “remição é o direito que o 

condenado tem de remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena “(Capez, Fernando. Execução Penal Simplificado – 15 

ed. – São Paulo: Saraiva, 2012). 

São várias as formas criadas pela lei que possibilita ao reeducando 

remir a pena. No Brasil, a remição é um instrumento da política de 

despenalização e também um mecanismo de motivação do preso, que por 

meio do trabalho se sente útil e não é entregue ao ócio opressor. A Lei n. 

12.433/2011 incluiu outra modalidade de remição, que já era aplicada na 

prática antes da vigência sua publicação, e a norma regulamentou a 

possibilidade de remição por atividade estudantil.  

Segundo a LEP, o condenado que cumpre pena em regime fechado 

ou semiaberto terá direito a remição por trabalho e/ou por estudo, 

enquanto que o condenado que cumpre pena em regime aberto ou em 

livramento condicional poderá remir a pena apenas por estudo. 

O texto legal dispõe que as horas de estudo do reeducando serão 

computadas como pena cumprida, sendo que a cada 12 horas de estudo 

ele terá um dia de remição. Entretanto, o mesmo dispositivo determina 

que essas horas deverão, obrigatoriamente, estar dividas em, no mínimo, 

3 dias. 

Aqui está a primeira nebulosidade do texto legal, pois, apesar de 
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afirmar que essas 12 horas serão dividas em pelo menos 3 dias, não 

determina uma quantidade máxima ou mínima por dia. 

Quanto à remição por trabalho, o condenado ou preso provisório 

terá o direito de remir 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados. 

Finalmente, essas informações deverão constar no processo, uma 

vez que o art. 129, da LEP dispõe que é obrigação da unidade prisional 

encaminhar, mensalmente, à Vara de Execuções Penais o atestado de 

trabalho ou de estudo do reeducando. 

 

2.2.5 Comutação ou Indulto 

 

O indulto é o perdão total e extinção da pena. O mais conhecido é o 

indulto de Natal. A comutação é a redução da pena, calculada sobre o que 

resta de pena a ser cumprida.  

O indulto pode ser pleno ou parcial. O indulto pleno extingue 

totalmente a pena, enquanto que o indulto parcial impõe a diminuição da 

pena ou a sua comutação.  

Veja-se, assim, que a comutação da pena é a substituição de uma 

sanção por outra menos gravosa, uma espécie de indulto parcial.  

A este respeito, a Lei de Execuções Penais dispõe: 

 
“Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, 
o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos 
do decreto, no caso de comutação.” 
 

Ambos são concedidos pelo Presidente da República, anualmente, 

por meio de um decreto. No decreto, o Presidente diz quais são os 

requisitos para o preso ser beneficiado com o indulto ou comutação. 
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2.3 DADOS DO CÁLCULO 

 

 

Será necessário extrair do processo alguns dados elementares 

para efetuar um cálculo de liquidação de pena com precisão. São 3 as 

informações a serem buscadas: 

1. Regime atual do reeducando; 

2. Data-base para progressão de regime; 

3. Data-base para o livramento condicional. 

Veja-se como identificar, com precisão, as informações acima 

dentro de um processo de execução penal: 

 

2.3.1 Regime atual do Reeducando 

 

A primeira informação que deve ser coletada, para lançamento no 

sistema, é o regime atual do reeducando. Com base nesta informação é 

possível determinar qual será o regime seguinte para qual ele poderá 

progredir ou regredir, de acordo com a situação. 

A informação do regime atual também é importante para fins de 

aplicação de sanções, ou para estabelecer se tem direito a remição, diante 

das progressões de regime. 

 

2.3.2 Data-base para progressão de regime 

 

A seguir, deve-se percorrer o processo para identificar qual a 

data-base para a progressão de regime. Poderá ser a data da prisão 

decorrente da sentença condenatória, a data da última falta grave, da 
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audiência admonitória ou da última progressão ou regressão de regime.  

Existe a possibilidade de considerar a data da prisão provisória 

como sendo a data-base para progressão de regime. Entretanto, deve-se 

evitar essa forma, tendo em vista que se lança o período de pena 

provisória como detração.  

Esse lançamento será de extrema importância, caso seja 

necessário extrair relatório da quantidade de tempo que o reeducando 

fica, em média, preso provisoriamente. 

 

2.3.3 Data-base para livramento condicional 

 

A próxima informação a ser coletada é a data-base para o 

livramento condicional. Para tanto, basta localizar a data do início do 

cumprimento da pena, já identificada anteriormente. 

A data-base para livramento condicional sempre será a data do 

início do cumprimento da pena. 

 

2.3.4 Como proceder quando as informações estão incompletas? 

 

Não raro, no momento em que se extraem as informações sobre o 

cumprimento da pena, dos autos do executivo de pena, depara-se com a 

ausência de dados essenciais, que se encontram apenas nos autos da ação 

penal.  

Isso ocorre, normalmente, por falha do procedimento de extração 

de cópias dos autos da Ação Penal e elaboração da guia de execução 

penal. Por exemplo, a existência de documento que comprova a prisão e, 

após um lapso temporal considerável, não exista informação sobre a 
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soltura do reeducando. 

Outro documento, que corriqueiramente está ausente nos casos 

onde a condenação é em regime fechado, é o mandado de intimação da 

sentença condenatória. Ausente o mandado de prisão, devidamente 

cumprido e assinado pelo reeducando, ou a certidão do oficial de justiça, 

que comprova a intimação do reeducando, fica quase impossível 

estabelecer a data do termino da detração e inicio da condenação. 

A ausência de documentos compromete a realização do cálculo e 

afeta a celeridade. 

Dessa forma, identificada a ausência de um desses documentos, o 

Gestor deverá certificar o fato nos autos e remeter o processo à 

apreciação do magistrado da Vara de Execução Penal. Possivelmente, o 

juiz determinará que o documento faltante seja solicitado à Vara onde a 

Ação Penal tramitou. 
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3 PROCEDIMENTO PARA INSERIR AS INFORMAÇÕES NO MGP 

 

Chega-se ao momento de acessar o sistema e lançar as 

informações coletadas até agora. Ressalta-se que a parte mais difícil do 

cálculo de liquidação de pena já foi ultrapassada, restando apenas o mero 

lançamento das informações no MGP. 

Utilizando-se de um exemplo hipotético, para facilitar o 

aprendizado, considera-se que as informações a seguir foram retiradas 

dos autos de Execução Penal: 

“Lucimara Ramos da Silva, cujo processo possui a numeração única 

2308-34.2011.811.0004 cometeu crime previsto no art. 157 , § 2º, 

incisos I e II do Código Penal (roubo com emprego de ameaça ou 

violência por meio de arma de fogo e concursos de pessoas). 

Nossa reeducanda cometeu o crime na comarca A, na data de 

02/08/2010 e foi presa em flagrante delito no dia seguinte. Sua 

prisão foi convertida em Preventiva e permaneceu durante 30 dias 

recolhida na unidade prisional da comarca, quando foi solta por 

força de um Pedido de Liberdade Provisória. 

Na data de 05/02/2011 foi condenada à pena de 9 anos e 9 meses 

de prisão em regime fechado. O juiz determinou sua imediata 

prisão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Foi presa no 

mesmo dia da prolação da sentença, conforme certidão do Oficial de 

Justiça. 

Pela natureza do delito cometido (crime simples), a fração para 

progressão de regime será de 1/6 do restante da pena. Para fins de 

livramento condicional, por não restar comprovada a existência de 
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reincidência, a fração aplicada será de 1/3 do total da pena. 

No cumprimento de sua pena, a unidade prisional informou ao Juízo 

de Execuções que a reeducando trabalhou durante 60 dias, o que 

significa que 1/3 desse período será computado como dias remidos, 

ou seja, 20 dias. 

Em 25/08/2012 progrediu para o regime semiaberto e, na ausência 

de albergue ou colônia penal agrícola ou industrial, foi colocada em 

liberdade com o compromisso de comparecimento em audiência 

admonitória marcada para 27/08/2012. 

Realizada a audiência na data marcada, foi informada das 

condições de cumprimento de sua pena. Deveria, entre outras coisas, 

comprovar emprego e comparecer mensalmente ao Fórum para 

assinar o Termo de Comparecimento, para fins de controle de 

cumprimento de pena. 

Entretanto, por razões diversas, a reeducanda não compareceu ao 

fórum por 2 meses, voltando a se apresentar em juízo apenas em 

28/10/2012. 

De posse dessas informações iniciais, pode-se iniciar a utilização 

do Módulo de Gerenciamento de Penas (MGP). 

 

3.1 LOCALIZAR O REEDUCANDO NO MGP 

 

Em princípio, todo reeducando possui um processo de execução 

penal distribuído, se não houver uma guia de execução, algo está errado 

na execução da pena. 
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O primeiro passo é acessar o sistema por meio do endereço: 

mgp.tjmt.jus.br e fazer o login. (hiperlink) 

 

 

Uma vez logado no sistema, antes de iniciar o lançamento dos 

dados no MGP será informar o processo. Localize e clique nas reticências 

(...) ao lado direito do campo “Processo” e informe a numeração única dos 

autos, conforme figura abaixo. 
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Em seguida, insira a numeração única do processo e clique na 

lupa, para localizar o reeducando. 

 

 

 

Uma vez exibido o nome do reeducando, clique no símbolo  

para selecioná-lo. Os dados do reeducando serão importados da base de 

dados do sistema Apolo, e serão exibidos na tela do MGP. 
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À direita do nome, o MGP exibe a origem da reeducanda. No caso, 

ela ainda não está cadastrada na base de cálculo penal, pois o sistema 

indicou que a fonte da consulta é o sistema Apolo. 

 

 

 

Após clicar em  para selecionar o reeducando, perceba que, à 

direita da tela, é exibida a mensagem “Reeducando Importado do Apolo”. 

Essa mensagem permanecerá até que você salve as informações do 

reeducando na base do MGP. Na próxima vez que você acessar esse 

registro, a mensagem não mais será exibida, conforme tela abaixo. 

 

 

 

Agora, terá acesso a todas as informações disponíveis no sistema 
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Apolo sobre o reeducando. Se possível, complete as informações em 

branco para maior integridade da base de dados. Faça esse trabalho com 

os Dados Pessoais, Documentos e Endereços e Características Físicas. 

A seguir, clique na aba referente à fase 2 do lançamento, 

denominada “Dados da Execução”. 

 

 

 

 Preencha os campos com as informações que foram extraídas do 

processo de execução penal. No nosso exemplo, a pena será de 09 anos e 

09 meses. Note que o campo “Dias” também está com a margem em 

vermelho, o que indica que ele não poderá ficar em branco. Neste caso, 

preencha o campo com o valor “zero”, conforme tela a seguir. 
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Após, preencha o campo “Data do fato”, com a informação que está 

na Guia de Execução. No nosso exemplo será a data de 02/08/2010. 

 

 

 

Em seguida, preencha o campo “Início da Condenação”, com a 

informação extraída da certidão do Oficial de Justiça, informando o 

cumprimento do mandado de prisão, ou seja, 05/02/2011. 
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Agora, passemos ao preenchimento das frações da pena. No nosso 

processo de exemplo, por se tratar de um crime do tipo simples (art. 157, 

§2º, incisos I e II, do Código Penal), utilizaremos a fração de 1/6 para a 

progressão de regime. 

 

 

 

Finalmente, em se tratando de um crime simples e de uma 

reeducanda primária, definiremos a fração do livramento condicional 

como sendo de 1/3 da pena. 
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Terminado o lançamento dos dados da pena, clique no botão 

“Salvar” para gravar as informações e limpar os campos. 

 

 

 

Após a gravação das informações, os dados informados são 

armazenados na grade abaixo e os campos se limpam para, se for o caso, 

lançarmos uma nova condenação.  

 

 

 

O Próximo passo é informar as detrações existentes no processo. 
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Como sabemos que nossa reeducando cumpriu um período de 30 dias de 

prisão provisória, deveremos informar esses valores na aba “Detrações”. 

 

 

 

Conforme consta em nosso exemplo, o período de prisão 

provisória de nossa reeducanda é de 30 dias. Desta forma, lançaremos a 

data inicial de 03/08/2010 e a data final de 03/09/2010. 
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Em seguida, clique no botão “Salvar” para gravar as informações 

da detração. 

 

 

 

Após o salvamento, as informações serão encaminhas à grade 

abaixo e o conteúdo dos campos será apagado para, se for o caso, serem 

lançadas novas detrações. 

 

 

 

O próximo passo será informar ao sistema as eventuais 

interrupções existentes no cumprimento da pena. Para tanto, clique na 
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aba “Interrupções” para ter acesso ao campo onde as informações desta 

natureza serão lançadas. 

 

 

 

Nesse exemplo, a reeducanda foi colocada em liberdade na data de 

25/08/2012 e sua audiência admonitória foi realizada em 27/08/2012. 

Deveria ela comparecer em juízo mensalmente, mas se ausentou (mesmo 

que justificadamente) de suas obrigações, razão pela qual serão 

consignados 2 meses de interrupção em seu cumprimento de pena. 

Dessa forma, lançaremos início da interrupção como sendo o dia 

imediatamente depois da audiência admonitória: 28/08/2012. E o final 

da interrupção será o dia imediatamente anterior à sua apresentação em 

juízo: 28/10/2012. 
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Lançados os dados da interrupção, clique no botão “Salvar” para 

gravar as informações. 

 

 

 

Após o salvamento, as informações serão encaminhas à grade 

abaixo e o conteúdo dos campos será apagado para, se for o caso, serem 

lançadas novas interrupções. 

 

 

 

O próximo passo será informar ao sistema as eventuais remições 
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existentes no cumprimento da pena. Para tanto, clique na aba “Remições” 

para ter acesso ao campo onde as informações desta natureza serão 

lançadas. 

 

 

 

Conforme o disposto em nosso exemplo, no cumprimento de sua 

pena, a unidade prisional informou ao Juízo de Execuções que a 

reeducando trabalhou durante 60 dias, o que significa que 1/3 desse 

período será computado como dias remidos, ou seja, 20 dias. 

 

 

 

Após o lançamento da remição, existe a possibilidade de marcar se 

esta será ou não computada para a progressão. Se selecionado, a remição 
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será reduzida do total da Pena Imposta e deste resultado será calculado o 

prazo para a progressão de regime. Se desmarcado, será calculada a data 

da progressão de regime e deste resultado serão descontados os dias de 

detração. 

Lançados os dados da remição, clique no botão “Salvar” para 

gravar as informações. 

 

Após o salvamento, as informações serão encaminhas à grade 

abaixo e o conteúdo dos campos será apagado para, se for o caso, serem 

lançadas novas remições. 
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Por fim, antes da emissão do Atestado de Pena a Cumprir, restam 

algumas informações a serem lançadas. Para tanto, selecione a aba 

“Cálculo”. 

 

 

A primeira informação a ser lançada nesta aba é o regime atual em 

que se encontra a reeducanda. Em nosso exemplo ela já está no regime 

semiaberto. 
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Perceba que o sistema informa automaticamente a data da prisão 

definitiva. Trata-se da data do início da condenação. Caso haja mais de 

uma condenação, o sistema informará a mais antiga. 

 

 

 

Em seguida, o programa possibilita ao usuário considerar as 

detrações para redução da pena imposta. Caso essa opção seja marcada, o 

cálculo se torna mais benéfico ao réu. Se selecionado, aplica-se a fração 

de progressão de regime sobre o restante da pena e, deste resultado, 

subtrai-se os dias de detração. Entretanto, se desmarcado, 

primeiramente os dias de detração serão subtraídos do restante da pena 

e, sobre o resultado, aplica-se a fração para progressão de regime. 
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O próximo campo a ser preenchido é a data-base para progressão 

de regime. No nosso exemplo, a data-base a ser utilizada será 

25/08/2012, pois neste dia a reeducanda progrediu para o regime 

semiaberto e dali um novo período de cumprimento de pena deve ser 

iniciado. 

 

Caso não existam interrupções no cumprimento da pena, o 

sistema sempre vai sugerir a data do início da condenação (a mais antiga 

se houver mais de uma). Entretanto, se houver interrupções no 

cumprimento da pena, a data-base para progressão de regime será a data 

final da interrupção.  

Continuando, o próximo campo a ser conferido será a data-base 

para o livramento condicional. A data-base para o livramento 

condicional, em regra, será a data do início do cumprimento da pena. 

Assim, no exemplo da Lucimara, nossa data-base será 05/02/2011. 
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Vale ressaltar que nenhuma interrupção tem o condão de alterar a 

data-base para o livramento condicional, conforme disposto na súmula 

441/STJ. 

O campo “Demais observações referentes ao cálculo” pode ser 

utilizado para consignar alguma informação acerca do cumprimento da 

pena. Fica a critério do usuário definir se o preenchimento de alguma 

informação é relevante. 

 

Por fim, chega o momento de emitir o Atestado de Pena a Cumprir. 

Para tanto, clique no botão “Gerar Cálculo” e selecione uma das opções: 

“Sem Sugestão de Comutação e Indulto” ou “Com Sugestão de Comutação 

e Indulto”. 

 

Em nosso exemplo, a reeducando iniciou o cumprimento de sua 

pena em 2011. Desta forma, sofrerá os efeitos de todos os decretos 
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presidenciais acerca de indulto ou comutação de pena que forem 

editados a partir deste ano. 

Para fins de melhor entendimento, optaremos por gerar um 

atestado de pena a cumprir com as informações de comutação e indulto. 

 

Perceba que o relatório montado possui todas as informações 

acerca do cumprimento de pena do reeducando. O usuário poderá: salvar 

um cópia em PDF em sua máquina; imprimir uma cópia para juntar aos 

autos; imprimir uma cópia para encaminhar ao reeducando e; copiar o 

conteúdo do relatório para o sistema Apolo. Vejamos: 

 

A impressão pode ser realizada clicando no botão “Imprimir”, 

localizado também na parte inferior esquerda. 



41 
 

 

 

Para salvar uma cópia em PDF na máquina, basta clicar no botão 

“Salvar”, localizado no canto inferior esquerdo da nova janela. 

 

Para copiar o conteúdo do relatório para o sistema Apolo, basta 

que o usuário clique no botão correspondente, na parte inferior central 

da tela.  
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Uma mensagem será exibida, orientando o usuário a abrir o 

processo no sistema Apolo e lançar o andamento “556 – Cálculo de Pena”, 

colando, no referido andamento, a informação que foi gravada na área de 

transferência. 

 

Este procedimento é importante porque o conteúdo colacionado 

no andamento será encaminhado para a consulta pública do processo, 

disponível na página do Tribunal de Justiça, na internet. 

Quanto ao relatório gerado pelo sistema, as informações que serão 

trazidas são aquelas que foram informadas ao sistema no decorrer da 

alimentação do sistema, na mesma ordem em que as informações foram 

lançadas. 

Primeiramente, será exibido no relatório o nome da reeducanda e 

o número de seu processo, seguido das informações de condenações, 

detrações, interrupções e remições. 
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Depois, o relatório exibe as datas referentes à progressão de 

regime, livramento condicional e término da pena. 

 

Finalmente, é exibido o nome do servidor que efetuou o cálculo de 

liquidação da pena, que deverá ser assinado para ser juntado no processo 

ou encaminhado ao reeducando. No rodapé, está consignada a mensagem 

que o relatório em questão é válido como atestado de pena a cumprir, nos 

termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ, bem 

como sua data de emissão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ressalta-se que cada processo tem suas peculiaridades, no 

momento de realizar o cálculo de liquidação de pena. Alguns serão mais 

fáceis, com menos informações a serem extraídas, enquanto outros terão 

uma série de complicações a serem analisadas pelo servidor responsável. 

Os maiores problemas identificados no momento de realizar o 

cálculo de pena são: 

 Ausência de informações fundamentais da Ação Penal que 

irão refletir no cumprimento da pena, tais como 

interrupções e prisões provisórias; 

 Várias condenações do mesmo reeducando, o que gera 

grande dificuldade no momento de traçar uma linha 

cronológica dos acontecimentos;  

 Transferência do reeducando entre diversas comarcas; 

 Dificuldade de aplicação da Lei de Execuções Penais quanto 

à progressão para regime semiaberto ou aberto, tendo em 

vista que não há estabelecimentos penais adequados ao 

cumprimento desta modalidade. 

Entretanto, por mais que um cálculo de pena pareça complicado, 

num primeiro momento, não se deve esquecer de que o primeiro passo é 

a anotação, com papel e caneta, de todas as informações referentes ao 

cumprimento da pena. Tudo fica mais fácil depois de uma leitura macro 

do processo de execução penal. 

Finalmente, quando uma dúvida surgir, não hesite em pedir 

auxílio à equipe do Departamento de Aprimoramento da Primeira 

Instância - DAPI, utilize a ferramenta “Fale Conosco”, dentro do próprio 

sistema MGP. 
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