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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 330 

EXECUÇÃO PENAL – NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS 

– REGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO ART. 111, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C.C. ARTIGO 118, INCISO II, DA LEI Nº 7.210/84 

Se, no curso da execução de pena privativa de liberdade, sobrevém nova 

condenação, a teor do disposto no art. 111 da Lei de Execução, impõe-se 

a unificação das sanções, resultando daí a estipulação do regime prisional 

a ser então observado. 

(D.O.E., 29/09/2010, p. 63) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

           O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do Agravo em Execução nº 990.10.048342-0 – Comarca de 

Marília, em que figura como agravante a JUSTIÇA PÚBLICA, e como 

agravado T.J.Z.Q., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 

"c", da Constituição Federal, e artigo 26 da Lei nº 8.038, de 28 de 

maio de 1.990, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. 84, nos 

seguintes termos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 
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   O MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais 

da Comarca de Marília, pela r. decisão de fls. 52, manteve o 

reeducando T.J.Z.Q. no regime semiaberto, apesar de condenação 

posterior, com imposição de regime inicial fechado, por entender já ter 

cumprido “...o lapso temporal para eventual concessão ou mesmo 

manutenção do benefício”.  

Inconformada, a representante do Ministério Público opôs 

agravo em execução, sustentando em síntese, que conforme o texto 

expresso do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, 

considerando a pena ainda a cumprir e aquela resultante da nova 

condenação (aproximadamente nove anos, no total), o reeducando 

deveria regredir para o regime fechado, e que, ademais, o Juízo da 

Execução, ao mantê-lo no regime intermediário, violou a coisa julgada, 

ante a imposição do regime mais severo na nova condenação (fls. 

56/58).  

 

Contraminutado o recurso (fls. 66/71), a r. decisão foi 

mantida no juízo de retratação (fls. 72). 
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O parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo 

provimento do agravo (fls. 76/79). 

  

A Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negou 

provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator (fls. 84). 

 

  Eis o voto do Relator: 

 

“Agravo em Execução Penal n° 990.10.048342-0 

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Agravado: T.J.Z.Q. 

Execução n° 766.647 - V.E.C. Marília 

Voto n° 9.337 – Relator 

 

Trata-se de agravo em execução interposto pelo 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. 

decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções 

Criminais da Comarca de Marília que, a despeito de nova 

condenação sofrida pelo Agravado à pena de cinco (05) 
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anos e seis (06) meses de reclusão pela prática de roubo 

circunstanciado, manteve-o no regime semiaberto. Pleiteia a 

regressão. 

O recurso foi contraminutado e a r.decisão foi mantida. 

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento 

do agravo, prequestionando negativa de vigência aos artigo 

111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de 

Execução Penal, e ao artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código 

Penal. 

É o breve relatório. 

O Agravado cumpria pena de cinco (05) anos e seis 

(06) meses de reclusão pelo crime de roubo agravado, 

praticado em 06/08/07. Foi progredido ao regime 

semiaberto em 19 de março de 2009. Sobreveio 

condenação por outro crime de roubo, praticado em 

06/07/07, à pena de cinco (05) anos e seis (06) meses de 

reclusão. O I. Promotor de Justiça requereu a regressão do 

cativo. O Magistrado, contudo, resolveu manter o 

reeducando no regime semiaberto pois, a despeito da nova 
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condenação, já teria cumprido, de qualquer forma, 1/6 da 

pena. 

E, diante das particularidades do caso, agiu com 

acerto o Magistrado. 

Dispõe o artigo 111, parágrafo único, da LEP: 

"Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á 

a pena ao restante da que esta sendo cumprida, para 

determinação do regime ". 

E estabelece o artigo 118, inciso II, do mesmo diploma 

legal, que a regressão de regime operar-se-á quando o 

reeducando "sofrer condenação, por crime anterior, cuja 

pena, somada ao restante da pena em execução, torne 

incabível o regime (art. 111)". 

Da leitura dos dois dispositivos, a conclusão a que se 

chega é de que o regime de cumprimento de pena será 

alterado caso a somatória da reprimenda que está sendo 

resgatada com aquela aplicada em condenação 

superveniente seja incompatível com o regime no qual o 

cativo se encontra (vale dizer, contrarie as regras 

constantes no artigo 33, do Código Penal). 
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"In casu", argumenta o Representante do Parquet que 

a soma da pena remanescente com a da nova condenação 

excede o "quantum" de oito (08) anos, incompatível com o 

regime semiaberto, o que demandaria obrigatoriamente a 

regressão. 

Mas com a devida vênia fico com a impressão de que 

o raciocínio do I. Promotor de Justiça se apóia em falsa 

premissa, pois adotando o seu entendimento não se 

poderia explicar a progressão de regime, v.g., a um cativo 

condenado à pena de trinta (30) anos de reclusão e que 

obtém a progressão após o cumprimento de 1/6 dela (cinco 

anos), tendo em conta que o "quantum" remanescente (25 

anos de reclusão) seria incompatível com o regime 

semiaberto. 

Logo, a leitura dos dois dispositivos não pode estar 

dissociada do que estabelece o artigo 112, da LEP, que 

possibilita a progressão de regime após o resgate de pelo 

menos 1/6 da pena. 

Na hipótese dos autos, constata-se que o Agravado já 

cumpriu 1/6 da pena resultante da somatória daquela que 
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está em cumprimento com a decorrente da nova 

condenação. Objetivamente, portanto, continuar fazendo jus 

ao regime intermediário. 

Um fato pode assumir inúmeras nuances e 

particularidades, as quais o legislador não tem condições de 

prever. Assim, de suma importância que o Operador do 

Direito lance mão de técnicas de hermenêutica, "in casu", 

das interpretações sistemática e teleológica, a fim de corrigir 

aparentes iniqüidades/distorções que a aplicação isolada 

dum dispositivo legal poderia gerar. 

Daí porque a manutenção do cativo no regime 

semiaberto não constitui afronta à coisa julgada (regime 

fechado fixado na nova condenação). 

Aliás, entendimento diverso atentaria contra o princípio 

da dignidade da pessoa humana e as garantias do cativo na 

execução de sua pena, até porque afigura-se 

completamente contraproducente a regressão do Agravado 

quando ele já cumpriu mais de 1/6 da pena, ostenta bom 

comportamento carcerário e retornou da ultima saída 

temporária com a qual foi beneficiado, dando mostras de 
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que está dotado dos sensos de responsabilidade e 

disciplina necessários ao regime em que encontra. 

Oportuno, nesse ponto, transcrever trecho do voto do 

Ministro Fernando Gonçalves, no HC 7.308/RJ, julgado pela 

Sexta Turma em 23/02/99: "O Paciente, como se colhe da 

certidão de fls. 14, esteve preso, em regime fechado, 20 de 

agosto de 1991 a 15 de outubro de 1996, em cumprimento 

à pena de 14 anos de reclusão. No STF, HC 73.752-8, 

obteve progressão para o regime semi-aberto (fls. 15). Já 

neste regime, em setembro de 1997, foi novamente 

condenado a 09 anos e 06 meses de reclusão, fato que não 

autoriza, sob o ângulo objetivo, a regressão ao regime 

fechado, porquanto, mesmo somadas as sanções aplicadas, 

ainda assim, satisfeito o requisito do cumprimento de 1/6, a 

teor da letra do art. 111, da LEP, in verbis: "Quando houver 

condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou 

em processos distintos, a determinação do regime de 

cumprimento será feita pelo resultado da soma ou 

unificação das penas, observada, quando for o caso, a 

detração ou remição". De outro lado, o art. 118, inciso II, da 
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Lei n° 7.210/84, apenas impõe a regressão quando o 

condenado 'sofrer condenação por crime anterior, cuja pena 

somada ao restante da pena em execução, torne incabível o 

regime. Nestas condições, não se vislumbra a possibilidade 

legal da regressão imposta... O importante é que 1/6 da 

soma das penas aplicadas já foi cumprido, afastando a 

inviabilidade ou o não-cabimento ao regime semi-aberto 

deferido ao Paciente pelo STF". E o Ministro Luiz Vicente 

Cernicchiaro, em voto-vista, salientou que a regressão, em 

casos tais, poderia acarretar "bis in idem", posto que o 

cativo, já tendo implementado o requisito de ordem objetiva, 

teria que cumprir novo 1/6 da pena para o mesmo fim, qual 

seja, a progressão: "O requisito objetivo da progressão no 

cumprimento da pena é haver o condenado cumprido 1/6 da 

mesma no regime posto na sentença. Pode ocorrer, no 

entanto, durante a execução, outra infração penal ser 

cometida, ou concluído o processo, por fato anterior. Nesse 

caso, faz-se a soma da segunda condenação ao 'restante 

da que está sendo cumprida' (LEP, art. 111, parágrafo 

único). A primeira parcela corresponde ao restante da pena 
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da condenação anterior; a segunda é a última aplicada. Se 

a soma corresponder à quantidade ensejadora da 

progressão, cumpre considerar o quantum da condenação 

posterior. Ter-se-á então a quantidade a ser cumprida; 

servirá, ademais, como referência para o novo cálculo. A 

simples soma aritmética é desfavorável ao condenado; 

cumpre abater o tempo resgatado. Caso contrário, haverá 

'bis in idem' ".  

Diante de todo exposto, patente que a decisão 

monocrática não comporta reparos.  

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo. 

 

FRANCISCO ORLANDO 

Relator” (fls. 85/89). 

 

 Com a devida vênia, ao decidir pela manutenção do 

reeducando no regime semiaberto, desconsiderando, para tanto, a 

unificação das penas a cumprir e aquela resultante da nova 

condenação, superior a 08 (oito) anos, assim como a imposição, na 

nova condenação, de regime inicial fechado, a Douta a Turma 
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Julgadora divergiu da orientação dos Colendos Tribunais Superiores, 

quanto à aplicação dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução 

Penal, no sentido de que, em tal hipótese, impõe-se a regressão do 

regime de pena.  

 

 Assim o Colendo Supremo Tribunal Federal: 

 

 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. 

CONHECIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS 

CORPUS ORIGINÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE 

DE TRABALHO EXTERNO E LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. PLEITO CUJA APRECIAÇÃO 

REPRESENTARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 

UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. 

ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. IMPOSSIBILIDADE. 

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA 

PARTE CONHECIDA. I - Recurso interposto 
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intempestivamente mas que, conforme orientação 

firmada por esta Corte (HC 87.304, Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence), deve ser conhecido como habeas 

corpus originário. II - As pretensões acerca da 

possibilidade de trabalho externo e da obtenção de 

livramento condicional não podem ser conhecidas, na 

medida em que o STJ não se pronunciou a respeito 

porque não foram apreciadas pelo Tribunal a quo. III - 

Exame desses pleitos, nesta sede, importaria em 

indevida supressão de instância. IV - As saídas 

temporárias para freqüentar curso superior ou visitar a 

família são benefícios que só podem ser concedidos a 

condenados que estejam cumprindo as respectivas 

penas em regime semi-aberto, conforme expressa 

disposição da LEP. V - A jurisprudência desta Corte não 

admite o cumprimento da pena em regime mais 

rigoroso ao argumento de que inexiste estabelecimento 

para o desconto da sanção corporal em regime mais 

brando (Por exemplo, HC 94.829/SP, Rel. para o acórdão 

Min. Menezes Direito e HC 87.985/SP, Rel. Min. Celso de 
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Mello. VI - No caso, todavia, em virtude de nova 

condenação, o paciente teve suas penas unificadas, o 

que justifica a regressão de regime do semi-aberto para 

o fechado. VII - Ordem parcialmente conhecida e 

denegada na parte conhecida. 

(RHC 94808, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 10/03/2009, DJe-064 DIVULG 

02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-03 

PP-00533) – grifamos. 

 

 

 Na mesma linha o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:  

 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. 

PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMI-ABERTO 

DEFERIDA. NOVA CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE 

UNIFICAÇÃO DAS PENAS, PARA IMPOSIÇÃO DO NOVO 

REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
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INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. PRECEDENTES 

DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA 

ORDEM. ORDEM DENEGADA. 

1.   Se, no curso da execução de pena privativa de 

liberdade, sobrevém nova condenação, a teor do 

disposto no art. 111 da Lei de Execução, impõe-se a 

unificação das sanções, resultando daí a estipulação do 

regime prisional a ser então observado. Precedentes do 

STJ. 

2.   Ordem denegada, em consonância com o parecer 

ministerial. 

(HC 92.449/MT, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 

02/02/2009) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO. 

EXECUÇÃO EM SEMI-ABERTO. NOVA CONDENAÇÃO. 

UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. 

APLICAÇÃO DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, C.C. O 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ART. 118, AMBOS DA LEI Nº 7.210/84. ILEGALIDADE 

NÃO EVIDENCIADA. 

1. A execução da pena privativa de liberdade, a teor do 

disposto no art. 118 e inciso II, c.c. o art. 111, parágrafo 

único, ambos da Lei n.º 7.210/84, ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência do reeducando para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando sofrer 

condenação, por crime anterior. Neste caso, reinicia-se 

a contagem do prazo para a concessão do benefício da 

progressão de regime, tendo como base a soma das 

penas restantes a serem cumpridas. 

2. Ordem denegada. 

(HC 78.503/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 17/03/2008)  

 

EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO ESPECIAL. 

CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR. UNIFICAÇÃO 

DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 

ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE 

REGIME. 
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Determinada a transferência do apenado para regime 

mais rigoroso, em virtude de nova condenação por 

crime anterior, reinicia-se a contagem do prazo para a 

concessão do benefício da progressão de regime, tendo 

como base a soma das penas restantes a serem 

cumpridas. 

Recurso provido. 

(REsp 871.710/RS, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 14/05/2007 p. 390)  

 

CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. CRIMINAL. HC. 

EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO 

DAS PENAS. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM 

DENEGADA. 

I. Hipótese na qual o paciente encontrava-se cumprindo 

pena no regime semi-aberto, e, com a condenação pela 

prática de delito anterior, foi determinada a regressão 

para o regime fechado. 
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II. A condenação por crime anterior, cuja pena somada 

ao restante da reprimenda em execução torne incabível 

o regime menos gravoso, enseja a regressão de regime 

prisional, a teor do art. 118, inciso II, da Lei de 

Execuções Penais. Precedente. 

III. Ordem denegada. 

(HC 61.450/SP, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 05/02/2007 p. 284)  

 

CRIMINAL. HC. EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME 

PRISIONAL. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE 

DETERMINOU A PRÉVIA OITIVA DO RÉU. ÓBICE À 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSIÇÃO DE NOVA 

SANÇÃO PELO COMETIMENTO DE OUTRO CRIME. 

NOVO CÁLCULO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA. 

Hipótese em que o paciente alega estar submetido a 

constrangimento ilegal em conseqüência de decisão 
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que negou a progressão de regime, afirmando, ainda, 

não cumprimento de julgado emanado desta Turma. 

A manutenção do regime prisional fechado foi 

justificada pela quantidade da pena que ainda falta ao 

réu cumprir, após ser realizado novo cálculo de 

unificação de penas, em virtude da nova sanção 

imposta. 

Não se trata de descumprimento da ordem emanada 

desta Corte e sim de fato superveniente (nova 

condenação) que implicou em um novo cálculo de 

unificação das penas, com fixação do regime fechado 

para o seu cumprimento e razão do novo montante 

concretizado. 

Não evidenciada qualquer ilegalidade ou insuficiência 

de fundamentação na decisão que negou a progressão 

de regime a reclamar urgente saneamento, eis que 

motivada na falta de preenchimento dos requisitos 

objetivos indispensáveis à concessão do benefício. 

Ordem denegada. 
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(HC 58.759/RJ, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 16/10/2006 p. 403)  

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO. 

EXECUÇÃO EM ABERTO. NOVA CONDENAÇÃO. 

UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. 

APLICAÇÃO DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO C.C. 

ART. 118 DA LEI Nº 7.210/84. ILEGALIDADE NÃO 

EVIDENCIADA. 

1. A execução da pena privativa de liberdade, a teor do 

disposto no art. 118 e inciso II, c.c. o art. 111, parágrafo 

único, ambos da Lei n.º 7.210/84, ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência do reeducando para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando sofrer 

condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao 

restante da pena em execução, torne incabível o regime 

2. Ordem denegada. 

(HC 46.912/RS, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 28/11/2005 p. 325) 
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EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 111 DA 

LEP. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. UNIFICAÇÃO 

DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO AO 

REGIME ABERTO. 

- Conforme disposto no art. 111 da LEP, quando réu 

possui mais de uma condenação, o regime de 

cumprimento de pena deve ser fixado pelo resultado da 

soma das reprimendas impostas. 

- A soma das penas aplicadas ao paciente ultrapassa o 

total de 11 (onze) anos de reclusão, inviabilizando-se, 

como pleiteia o impetrante, a fixação do regime 

prisional aberto, consoante os ditames do art. 111 da 

LEP, c/c art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP. 

- Na hipótese vertente, o paciente cumpriu 1/6 da soma 

das reprimendas em 25/11/2004 e possui 

comportamento carcerário excelente, fazendo jus ao 

cumprimento da pena em regime semi-aberto. 

- O art. 111 da LEP não fere o princípio constitucional da 

coisa julgada." Ordem parcialmente concedida para 

fixar o regime semi-aberto. 
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(HC 44.651/RJ, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 

26/09/2005 p. 431) 

 

HABEAS CORPUS. RÉU. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. 

EXECUÇÃO EM SEMI-ABERTO. INFORMAÇÃO DE NOVA 

CONDENAÇÃO. PERMANÊNCIA EM CADEIA PÚBLICA 

ATÉ DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 111, C.C. ART. 

118 DA LEI Nº 7.210/84. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 

DISCUSSÃO SOBRE NOVO REGIME. INOCORRÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO. 

Nos termos da Lei de Execuções Penais, o cumprimento 

de pena em determinado regime sofre incidência das 

condenações subseqüentes, porquanto operada a 

unificação da nova pena com o remanescente, tal 

somatória pode gerar um regime mais gravoso ao 

apenado. 

Enquanto não resolvida a unificação, sobretudo porque 

o juízo competente aguarda informações acerca de 

novas condenações, não gera constrangimento o fato 
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de o reeducando ser submetido a regime diverso do 

cumprimento, por razões acautelatórias. 

Ordem denegada, recomendando-se ao Juízo 

competente o encaminhamento do apenado a 

estabelecimento da execução, removendo-o da Cadeia 

Pública. 

(HC 21.411/PR, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2004, DJ 

22/03/2004 p. 328) 

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I 

E II, DO CÓDIGO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME 

SEMI-ABERTO. DIREITO DE PERMANECER EM REGIME 

ABERTO ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA NO NOVO 

REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE COM A 

DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA 

EM REGIME FECHADO. 

Em razão de no curso da execução da pena privativa de 

liberdade, ter ocorrido nova condenação, com 

reprimenda a ser cumprida em regime inicial fechado, 
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em observância ao disposto no art. 111 da Lei de 

Execuções Penais, impõe-se a unificação das sanções, 

resultando daí a estipulação do regime prisional a ser 

então observado (Precedentes desta Corte e do c. STF). 

Writ denegado. 

(HC 20.433/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 11/05/2004, DJ 28/06/2004 p. 352) 

 

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA 

CONDENAÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME 

FECHADO. 

1. Se, no curso da execução de pena privativa de 

liberdade, sobrevém nova condenação, a teor do 

disposto no art. 111 da Lei de Execução, impõe-se a 

unificação das sanções, resultando daí a estipulação do 

regime prisional a ser então observado. 

2. Recurso improvido. 

(RHC 13888/RS, Rel. Ministro  PAULO GALLOTTI, SEXTA 

TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 19/12/2003 p. 624)  
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  Portanto, restando patenteada a divergência 

jurisprudencial entre o julgado do Tribunal Estadual e a orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizada está a interposição do 

Recurso Especial, com amparo na alínea “c” do permissivo 

constitucional. 

 

2. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 No julgamento do RHC nº 13888/RS, SEXTA TURMA, 

em 19/08/2003, cujo acórdão, publicado no DJ 19/12/2003, p. 624, e 

na Revista Eletrônica de Jurisprudência, ora de oferta como 

paradigma (cópia autenticada anexa), o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça assim decidiu: 

 

 

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA 
CONDENAÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME 
FECHADO. 
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1. Se, no curso da execução de pena privativa de liberdade, 
sobrevém nova condenação, a teor do disposto no art. 111 da 
Lei de Execução, impõe-se a unificação das sanções, resultando 
daí a estipulação do regime prisional a ser então observado. 
2. Recurso improvido. 
 
 

 

Eis o relatório e o voto do Eminente Relator PAULO 

GALLOTTI: 

 

   

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 13.888 

- RS (2002⁄0174642-5) 

  

RELATÓRIO 

  

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI: Cuida-se 

de recurso ordinário em habeas corpus manejado por Tanir 

Evaldo Eich contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul que denegou o writ ali 

manejado, onde se buscava a progressão de regime. 
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Insiste o recorrente em que tem direito à progressão, 

sustentando que "não existe na Lei de Execução Penal 

determinação expressa para o reinício da contagem do 

tempo em caso de nova condenação, fuga ou procedimento 

disciplinar para fins de lapso temporal à postulação de 

benefícios". (fl. 79) 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo 

improvimento do recurso. 

É o relatório. 

  

  

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 13.888 

- RS (2002⁄0174642-5) 

  

VOTO 

  

  

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI 

(RELATOR): O Tribunal de origem manteve decisão do 

magistrado de primeiro grau que havia indeferido pedido de 
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progressão formulado pelo sentenciado, por entender 

ausente o requisito objetivo,  tendo em vista que, no curso 

da execução, o paciente foi condenado por furto qualificado 

a cumprir pena em regime fechado. 

A meu ver, não há ilegalidade no acórdão atacado. 

Se, no curso da execução de pena privativa de 

liberdade, sobrevém nova condenação, a teor do disposto 

no art. 111 da Lei de Execução, impõe-se a unificação das 

sanções, resultando daí a estipulação do regime prisional a 

ser então observado, verbis: 

  

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um 

crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a 

determinação do regime de cumprimento será feita pelo 

resultado da soma ou unificação das penas, observada, 

quando for o caso, a detração ou remição. 

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da 

execução, somar-se-á a pena ao restante da que está 

sendo cumprida, para determinação do regime." 
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Esta a orientação da nossa jurisprudência: 

  

"PENAL. PROCESSUAL. PROGRESSÃO DE 

REGIME. NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. 

HABEAS CORPUS. 

1. O advento de nova condenação, a ser cumprida em 

regime fechado, impede a transferência do paciente para o 

regime mais brando, ainda que anteriormente deferida. 

2. Habeas Corpus conhecido; pedido indeferido." 

(HC nº 10.822⁄SP, Relator o Ministro EDSON 

VIDIGAL, DJU de 21⁄2⁄2000) 

  

Veja-se, ainda, precedente do Supremo Tribunal 

Federal: 

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

PROGRESSÃO DE REGIME.  

Quando ocorre nova condenação no curso da 

execução da pena, aplica-se o art. 111, parágrafo único da 

Lei de Execução Penal.  
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A data de nova condenação é o termo inicial para 

contagem do prazo.  

Ordem denegada." 

(HC nº 77.765⁄PR, Relator o Ministro NELSON JOBIM, 

DJU de 27⁄4⁄2001)  

  

Diante do exposto, nego provimento ao recurso” (cópia 

anexa). 

 

 

3 - DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente o 

paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão sobre 

regressão de regime prisional, por conta de pena unificada resultante 

de nova condenação criminal, com imposição de regime inicial 

fechado, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, 

da Lei de Execução Penal; porém, as soluções aplicadas apresentam-

se opostas.  
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    Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

 

"In casu", argumenta o Representante do Parquet que 

a soma da pena remanescente com a da nova condenação 

excede o "quantum" de oito (08) anos, incompatível com o 

regime semiaberto, o que demandaria obrigatoriamente a 

regressão. 

Mas com a devida vênia fico com a impressão de que 

o raciocínio do I. Promotor de Justiça se apóia em falsa 

premissa, pois adotando o seu entendimento não se 

poderia explicar a progressão de regime, v.g., a um cativo 

condenado à pena de trinta (30) anos de reclusão e que 

obtém a progressão após o cumprimento de 1/6 dela (cinco 

anos), tendo em conta que o "quantum" remanescente (25 

anos de reclusão) seria incompatível com o regime 

semiaberto. 

(...)  
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Daí porque a manutenção do cativo no regime 

semiaberto não constitui afronta à coisa julgada (regime 

fechado fixado na nova condenação)” (fls. 87/88).  

 

Enquanto para o paradigma: 

 

 “Se, no curso da execução de pena privativa de 

liberdade, sobrevém nova condenação, a teor do disposto 

no art. 111 da Lei de Execução, impõe-se a unificação das 

sanções, resultando daí a estipulação do regime prisional a 

ser então observado, verbis: 

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um 

crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a 

determinação do regime de cumprimento será feita pelo 

resultado da soma ou unificação das penas, observada, 

quando for o caso, a detração ou remição. 

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da 

execução, somar-se-á a pena ao restante da que está 

sendo cumprida, para determinação do regime." 

Esta a orientação da nossa jurisprudência: 
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"PENAL. PROCESSUAL. PROGRESSÃO DE 

REGIME. NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. 

HABEAS CORPUS. 

1. O advento de nova condenação, a ser cumprida em 

regime fechado, impede a transferência do paciente para o 

regime mais brando, ainda que anteriormente deferida. 

2. Habeas Corpus conhecido; pedido indeferido." 

(HC nº 10.822⁄SP, Relator o Ministro EDSON 

VIDIGAL, DJU de 21⁄2⁄2000)” (cópia anexa).  

 

  Portanto, enquanto para o r. julgado recorrido, apesar de 

a unificação de penas resultante de nova condenação, determinar a 

regressão de regime, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução 

Penal, “...a manutenção do cativo no regime semiaberto não 

constitui afronta à coisa julgada (regime fechado fixado na nova 

condenação)”, para o v. acórdão trazido à colação, contrariamente, 

“Se, no curso da execução de pena privativa de liberdade, 

sobrevém nova condenação, a teor do disposto no art. 111 da Lei 

de Execução, impõe-se a unificação das sanções, resultando daí 
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a estipulação do regime prisional a ser então observado...”, com a 

consequente regressão de regime. 

 

   Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 

  Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

4.  DO PEDIDO 

 

  Ante o exposto, demonstrado o dissídio jurisprudencial, 

aguarda esta Procuradoria-Geral de Justiça seja deferido o 

processamento do presente recurso especial por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que, cassada a r. decisão 

impugnada, seja determinada a regressão de regime prisional, por 

conta da unificação das penas, nos termos dos artigos 111, parágrafo 

único, e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal. 
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São Paulo, 27 de julho de 2010. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 

 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

                              Promotor de Justiça Designado 
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