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Tese 426 

PENA – REGIME PRISIONAL – RÉU REINCIDENTE – FIXAÇÃO DO 

REGIME ABERTO COM BASE NO ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE.  

O réu reincidente que não cumpriu cautelarmente 1/6 (um sexto) da 

pena imposta não pode ser beneficiado com a imposição de um 

regime prisional mais brando, fixado com base na regra do artigo 387, 

§ 2º, do CPP.  
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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 da APELAÇÃO CRIMINAL nº 0006229-

48.2015.8.26.0196, Comarca de Franca, em que figura como 

apelante/apelado K.R.S., vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, no art. 541 do Código de Processo Penal e no art. 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL contra os vv. 

acórdãos de fls. 228/234 e 247/249, pelos seguintes motivos: 

  

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 K.R.S. foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Franca, como incurso no art. 155, § 4º, inc. I, do 
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Código Penal, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em 

regime inicial aberto, e pagamento de onze dias-multa, no piso. 

 

 Isso porque, na data de 12 de abril de 2015, por volta 

de 10h35, na Rua Major Mendonça nº 1655, Rural, na cidade e 

comarca de Franca, subtraiu para si, mediante destruição ou 

rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um 

telefone celular, com carregador, avaliado em cem reais. 

 

 Inconformado, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo interpôs recurso de apelação, visando à exasperação da pena 

base e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento 

da pena corporal (fls. 181/184). 

 

 A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 

provimento do recurso de apelação (fls. 213/223). 

 

 A 10ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, por decisão unânime, 

negou provimento aos recursos, mantendo a sentença de primeiro 

grau, em julgamento realizado em 27 de outubro de 2016, de 

conformidade com o Voto do Relator Des. FRANCISCO BRUNO (fls. 

228/234), a seguir transcrito: 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

nº 0006229-48.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que 

é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

é apelado K.R.S.. 

 

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ 

DE ALMEIDA. 

 

São Paulo, 27 de outubro de 2016. 

 

FRANCISCO BRUNO 
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RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação Criminal n.º 0006229-48.2015 – Franca 

Apelantes: Ministério Público do Estado de São Paulo e 

Klaiser Reis dos Santos 

Apelados: os mesmos 

Relator: Des. Francisco Bruno 

Voto n.º 23613 

 

Furto qualificado por rompimento de obstáculo. 

Recurso da acusação. Pedido de aumento da pena-

base pelos maus antecedentes do acusado e 

fixação do regime inicial fechado. Certidões que 

não se prestam para esse fim. Recurso improvido. 

Apelo do réu. Absolvição por insuficiência 

probatória ou por atipicidade material. Principio 

da insignificância. Impossibilidade de aplicação. 

Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. 

Apreensão do bem subtraído em poder do réu. 

Afastamento da qualificadora. Inviabilidade. 

Comprovação pela prova oral e pericial. 

Reincidência certificada. Apelo improvido. 
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Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 

163/167 que a ação penal foi julgada procedente, sendo 

condenado KLAISER REIS DOS SANTOS, por violação ao art. 155, 

§ 4º, I, do Código Penal, a dois anos e quatro meses de reclusão, 

em regime inicial aberto, e pagamento de onze dias-multa, no 

piso. 

Inconformadas, apelam as partes. O Ministério 

Público requerendo o aumento da pena-base em virtude dos maus 

antecedentes do acusado e a fixação do regime inicial fechado (fls. 

181/184), enquanto que o réu, busca sua absolvição ou por 

insuficiência probatória ou por atipicidade material, invocando o 

princípio da insignificância. Alternativamente pede o afastamento 

da qualificadora do arrombamento, bem como o afastamento 

relativo à reincidência (fls. 190/197). 

Os recursos foram regularmente processados, com 

contrarrazões (fls. 198/202-Réu e 204/208-MP).  

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do 

apelo Ministerial (fls. 213/223). 

É o relatório. 

Consta da denúncia, no dia 12 de abril de 2014, por 

volta de 10h35, na Rua Major Mendonça, nº 1655, Rural, na 
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cidade e comarca de Franca/SP, KLAISER REIS DOS SANTOS, 

subtraiu, para si, mediante destruição ou rompimento de 

obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um telefone celular, 

com carregador, bens avaliados em R$100,00, (fls.48) pertencente 

à Vanessa Oliveira Gotardo. 

Segundo apurado, no dia dos fatos, vislumbrando a 

prática do delito, KLAISER dirigiu-se até o local dos fatos, 

estabelecimento comercial da vítima Clínica de Psicologia, - e, 

mediante arrombamento da porta da cozinha, ingressou no imóvel 

e de lá subtraiu o aparelho de telefonia móvel. 

Porém, como a vítima mora ao lado, escutou barulhos 

vindos da clínica e entrou em contato com a polícia que 

compareceu no local, prendendo o réu, com a ajuda da própria 

vítima que conseguiu vê-lo, assim como de alguns transeuntes, 

que passaram as caraterísticas físicas e das vestes de KALISER 

que foi localizado há alguns quarteirões da clínica. 

Em abordagem foram encontrados alguns objetos com 

KLAISER, inclusive o telefone celular de Vanessa. O réu foi 

reconhecido pela vítima e confessou, informalmente, a prática do 

crime, declarando que a subtração visava a aquisição de drogas 

para consumo pessoal (fls. 01d/02d). 

Os recursos terão análise conjunta. 
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A materialidade do delito está comprovada pelo auto 

de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 

04/11), pelo auto de exibição e de apreensão (fls. 17/18), pelo 

auto de entrega (fls. 19), pelo auto de avaliação indireta (fls. 48), 

pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 118/120) e pelas demais 

provas. 

Autoria igualmente inconteste 

Na delegacia de polícia KLAISER negou a prática do 

crime (fls. 11), dizendo que os policiais militares o encontram em 

via pública e que o celular apreendido estava no interior da 

viatura.  

Em Juízo, porém, o acusado confessou o crime. 

Declarou que furtou por necessidade e desespero. Porém, negou 

o arrombamento, dizendo que havia uma janela aberta e foi por 

meio dela que ingressou no imóvel e subtraiu os objetos. Afirmou 

que foram os policiais que arrombaram a porta, acusando-o de tê-

lo feito. Declarou-se dependente de crack (fls.140-mídia). 

A confissão está em parcial consonância com os 

relatos dos policiais militares e da vítima. 

O policial militar Claudio de Carvalho Nunes narrou 

que foi acionado via COPOM e noticiado sobre um furto em 

andamento, mediante arrombamento. Em diligência, localizou o 

acusado já distante alguns quarteirões do local dos fatos. Com ele 
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foi apreendido um celular e uma porção de maconha. Como não 

havia certeza de que seria ele o autor do furto tiraram uma foto 

de KLAISER que foi levada para a vítima, a qual, juntamente com 

a irmã dela, que também corréu atrás do acusado, reconheceu o 

acusado como sendo o autor dos fatos. Disseram que elas 

chegaram a “dar de cara” com o réu pulando o portão, após a 

subtração (fls. 140 mídia). 

A vítima Vanessa contou que mora ao lado de sua 

clínica. Na data dos fatos, estava em seu quarto quando ouviu um 

barulho vindo da clínica e ao olhar para ver o que estava  

acontecendo notou que a porta estava arrombada e percebeu um 

indivíduo pulando o portão. Retornou para o interior de sua casa 

e avisou a sua irmã que havia um ladrão no imóvel o qual, a essa 

altura, já estava no quintal, embaixo de uma jabuticabeira. 

Tentou correr atrás do acusado, assim como um vizinho que 

presenciou a fuga de KALISER e chamou a polícia. Reconheceu o 

acusado tanto na fase policial como em Juízo. Experimentou 

prejuízo decorrente do arrombamento da porta em torno de 

R$300,00 (fls. 140 mídia). 

Como se vê facilmente, a condenação era medida de 

rigor, não sendo possível acolher eventual alegação de falta de 

provas, mesmo porque o réu confessou e sua confissão foi ao 
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encontro das demais provas dos autos, principalmente da vítima 

que o reconheceu nas duas fases em que foi ouvida. 

Destaca-se que, não cabe aventar-se de atipicidade da 

conduta com fulcro no princípio da insignificância, de evidente 

impertinência: trata-se de furto mediante rompimento de 

obstáculo, atestado em laudo pericial (fls. 118/120), praticado em 

circunstâncias de tempo e de local em que a conduta criminosa 

se mostra exacerbadamente reprovável. Aliado ao fato de que o 

autor do crime é reincidente, por nenhum ângulo que se examine 

o caso pode-se afirmar que se trate de fato sem relevo penal. 

Em que pese o valor dos objetos subtraídos não 

possam ser considerados aviltantes, por outro lado, não são 

insignificantes, ainda mais se considerarmos o prejuízo suportado 

pela vítima advindo do arrombamento para a subtração que, 

segundo Vanessa, teria ficado em torno de R$300,00. 

Vale enfatizar ademais que o acusado revelou que sua 

conduta se orientava pela vontade de adquirir drogas, das quais 

ele se disse dependente. Não há prova de vício; e, como regra, não 

se adquire tal condição sem atos deliberados que o desenvolvam. 

O desejo de consumo de drogas não apenas não é escuso, como 

antes revela pendor antissocial de quem subordina às pulsões 

correlatas o patrimônio que outros constroem com esforço. 
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Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, pois 

embora os Colendos Tribunais Superiores já tenham firmado o 

entendimento de que o furto qualificado/privilegiado seja 

possível; a matéria, aliás, já foi objeto de Súmula (n.° 511) do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça; neste caso, o apelante é 

reincidente, a mostrar personalidade voltada para o crime, não 

merecendo o benefício. 

A qualificadora relativa ao arrombamento ficou 

comprovada pela prova oral e pericial (fls. 118/120) e por isso, 

não há razões para que seja afastada. 

Passo à análise das penas que não merecem reparos. 

Observa-se que a pretensão Ministerial de ter a pena-

base aumentada pelos maus antecedentes não prospera, pois ou 

se baseia em folha de antecedentes criminais (fls. 25/36 e 59/68) 

ou em certidões de processos em andamento (fls. 81/82), 

processos em que foi extinta a punibilidade de KLAISER pela 

ocorrência da prescrição (fls. 90; 98; 100/101 e 106), processos 

que aguardam o trânsito em Julgado da sentença (fls. 92) ou em 

fase de recurso (fls. 93); exceção feita às certidões de fls. 95/96 

que foram utilizadas, acertadamente, para comprovar a 

reincidência. 

Assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dois 

anos de reclusão; o aumento pela reincidência específica, aliás, se 
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deu em 1/6, resultando dois anos e quatro meses de reclusão e 

pagamento de onze dias-multa, nada a reparar. 

As penas foram mantidas inalteradas na terceira fase 

à míngua de outras causas modificadoras. 

O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal. 

Considerando a reincidência, o regime inicial 

semiaberto é o mais adequado, não sendo possível a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 

Porém, tendo em vista o tempo de prisão processual, 

o Magistrado Sentenciante realizou a detração, fixando o regime 

aberto para KLAISER que se mostra suficiente para a prevenção e 

reprovação do crime. 

Pelo exposto, meu voto nega provimento aos 

recursos. 

 

FRANCISCO BRUNO 

Relator 

 

 

 Negou-se provimento aos embargos de declaração 
opostos a fls. 237/244 – com o fim de ver aclarado o fato de o tempo 
de prisão em flagrante do recorrido REINCIDENTE (13 dias) ser 
insuficiente para justificar a fixação do regime aberto -, de 

conformidade com o voto do Relator, a seguir transcrito: 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 

de Declaração nº 0006229-48.2015.8.26.0196/50000, da 

Comarca de Franca, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado K.R.S., é embargado 

COLENDA 10ª CÂMARA DO 5º GRUPO DE DIREITO CRIMINAL. 

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Conheceram dos embargos, mas negaram-lhes provimento. 

V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ 

DE ALMEIDA. 

São Paulo, 15 de dezembro de 2016. 

 

FRANCISCO BRUNO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Embargos de declaração n° 0006229-48.2015.8.26.0196/50000 - 

Franca 
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Embargante: Ministério Público 

Embargada: 10.ª Câmara de Direito Criminal 

Interessado: K.R.S. 

Relator: Des. Francisco Bruno 

Voto n.° 24.594 

 

Embargos de declaração. Omissão e contradição 

relativas à pena e ao regime. Inexistência. 

Rejeição. 

 

Embargos de declaração opostos pelo Ministério 

Público (fls. 237 e ss.) em relação a acórdão (fls. 229 e ss.) que 

negou provimento aos recursos interpostos por Klaiser Reis dos 

Santos e pelo Ministério Público; afirma o douto embargante; 

afirma que a folha de antecedentes serve para a comprovação de 

maus antecedentes, e que o art. 387, § 2.°. do Código de Processo 

Penal não autoriza progressão de regime. 

É o relatório. 

Não existem as alegadas omissão e contradição. 

No tocante à folha de antecedentes, não desconheço 

haver jurisprudência que a aceita para a comprovação de maus 

antecedentes e de reincidência. Porém, tendo em vista a pouca 

confiabilidade de suas anotações, não me parece correto esse 
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entendimento. De qualquer sorte, não se configura, aqui, 

contradição ou omissão há mera divergência de interpretação da 

lei. 

Quanto ao art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, 

seu teor (aliás transcrito pelo nobre embargante) é claro: “O tempo 

de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, 

no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. 

Veja-se que ele se refere à fixação do regime inicial, e não diz 

apenas que o tempo de prisão provisória, administrativa ou de 

internação será abatido do total; diz, claramente, que será 

computado. Assim, a detração é apenas um dos efeitos do artigo; 

faz-se a detração, para ver o regime adequado e, em seguida, 

verifica-se o tempo já cumprido, que também deve ser computado 

para a fixação do regime. 

Portanto, sendo o tempo de permanência na prisão 

(que tem, repito, de ter computado) suficiente para que se defira 

o regime aberto, o que é permitido pela pena (mesmo sem a 

detração porque, repetindo, neste cálculo se trata, sim, de 

detração; mas este é apenas um dos efeitos do cômputo), bem agiu 

o douto Magistrado. 

Ante o exposto, meu voto conhece dos embargos, mas 

nega-lhes provimento. 
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FRANCISCO BRUNO 

Relator 

 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante 

contrariou o art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e o art. 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal e, ainda, dissentiu de anterior 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

autorizando a interposição deste recursal, nos termos do art. 105, 

inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, com base na 

seguinte tese: 

 

REINCIDÊNCIA – fixação do regime aberto com base 

no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal – 

condenado que não cumpriu 1/6 da pena corporal 

imposta em regime de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação - Impossibilidade 

 

  2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL - 
ARTIGOS 33, §2º, DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. 
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Preceituam os artigos 33, § 2º, alínea “b” e “c” do Código 

Penal e o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal: 

 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em 

regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime 

semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 

fechado. (...) 

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, 

observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 

transferência a regime mais rigoroso: 

(...) 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior 

a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, 

cumpri-la em regime semiaberto; 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou 

inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime 

aberto. 

 

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: 

(...) 

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena 

privativa de liberdade. 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Recurso Especial nº 0006229-48.2015.8.26.0196 - Comarca de Franca 

18

 

 Com base em tais dispositivos legais o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça vem decidindo que a previsão inserida no §2º 

do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação 

dos requisitos para a progressão de regime - instituto que se 

restringe à execução penal -, mas da possibilidade de o Juízo de 1º 

grau, no momento da prolação da sentença, estabelecer regime 

inicial mais brando, em razão da detração. Assim, descontada da 

pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, se, à 

luz do art. 33, § 2º, do Código Penal for possível a alteração do 

regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de 

cumprimento, isto se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal 

assim recomendarem. 

 

 Neste sentido: 

 

 HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A 

RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

440/STJ. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO ESTABELECIDO 

MOTIVADAMENTE.   GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS 
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NÃO CONHECIDO. (...) - A previsão inserida no §2º do art. 387 do 

Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos 

para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução 

penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1º grau, no momento 

oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais 

brando, em razão da detração. No caso, ainda que realizado o 

desconto do quantum da pena, do período que os pacientes se 

mantiveram em custódia preventiva, não há constrangimento ilegal 

na fixação pelo magistrado de regime inicial mais gravoso, 

fundamentando-se na reincidência de um dos pacientes e no modus 

operandi do delito, que recomendam maior rigor no cumprimento da 

pena. - Habeas corpus não conhecido (STJ, HC 355088/SP, Relator 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). 

 

 HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A 

RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

440/STJ. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO ESTABELECIDO 

MOTIVADAMENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.  

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. (...) - Nos termos da jurisprudência pacífica desta 

Corte, a definição do regime prisional não está condicionada, de 
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forma absoluta, à quantidade de pena aplicada, uma vez que se 

deve dar relevo aos demais elementos concretos do delito. - Na 

hipótese, não se verifica constrangimento ilegal na fixação do regime 

inicial fechado à paciente Bruna, pois foi aplicado com base na 

gravidade concreta do modus operandi do delito, o qual extrapolou 

a prática delituosa comum para o tipo, cometido em concurso de três 

agentes, com simulacro de arma de fogo, em via pública e no período 

noturno, ameaçando duas vítimas mulheres. Quanto ao paciente 

Eduardo, o regime mais gravoso foi fixado em razão da reincidência. 

Precedentes desta Corte. - A previsão inserida no §2º do art. 387 do 

Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos 

para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução 

penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1º grau, no momento 

oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais 

brando, em razão da detração.  No caso, ainda que realizado o 

desconto do quantum da pena, do período que os pacientes se 

mantiveram em custódia preventiva, não há constrangimento ilegal 

na fixação pelo magistrado de regime inicial mais gravoso, 

fundamentando-se na reincidência de um dos pacientes e no modus 

operandi do delito, que recomendam maior rigor no cumprimento da 

pena. - Habeas corpus não conhecido (STJ, HC 355088/SP, Relator 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). 
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 HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA 

NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CRITÉRIOS 

IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE 

AFERIDA. REDUÇÃO.  MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 

545/STJ.  RECONHECIMENTO.  ATENUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. 

SÚMULA 231/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE 

PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS QUE EMBASAM A 

CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES 

CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FECHADO.  HEDIONDEZ 

DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO.   PACIENTE PRIMÁRIO, COM CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS PREPONDERANTEMENTE FAVORÁVEIS, CONDENADO A 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 E NÃO 

EXCEDENTE A 8 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 

DETRAÇÃO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO NA 

ORIGEM. ILEGALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ANÁLISE PELO 
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JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 10. A previsão  

inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal  não  se 

refere à verificação dos requisitos para a progressão de  regime,  

instituto  que  se  restringe  à  execução penal, mas à possibilidade 

de o Juízo de 1º Grau, no momento oportuno da prolação da  

sentença,  estabelecer  regime  inicial mais brando, em razão da 

detração.  Assim, cabe ao sentenciante descontar da pena aplicada 

ao réu o período em que fora mantido em prisão provisória. 

Realizada tal operação, observados os parâmetros do art. 33, § 2º, 

do Código Penal e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, é 

possível ao juiz alterar o regime, aplicando modalidade menos 

gravosa. 11.  Ausentes informações suficientes para, nesta 

oportunidade, aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de 

Processo Penal, deve o Juízo das Execuções Criminais examinar se 

o tempo de prisão cautelar autoriza a fixação de regime inicial mais 

brando. (...) (STJ, HC 342822/SP, Relator Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, 

DJe 31/05/2016). 

 

 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PENA: 5 ANOS E 

4 MESES. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA. 
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SÚMULA 440/STJ. DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º, DO CPP. 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO 

DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4.    Nos termos da nova redação do 

artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dada pela Lei 

12.736/2012, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa 

ou de internação, no Brasil  ou no estrangeiro, será computado para 

fins de determinação do regime inicial de pena privativa de 

liberdade. 5.   Assim, ao final da dosimetria da pena, o juiz deve 

descontar da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o 

período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação. Se, com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2º, do 

Código Penal, for possível a alteração do regime, poderá o juiz 

estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias 

do art. 59 do Código Penal assim recomendarem. (...) (STJ, HC 

307521/SP, Relator Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME 

- DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP -, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014). 

 

 Assim, obrigatoriamente a aplicação do § 2º do art. 387 

do Código de Processo Penal deverá levar em conta o período de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, que 

deverá ser subtraído (detração) do tempo de pena corporal imposta, 
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quando então deverá ser verificada a possibilidade de fixação de 

regime mais brando, desde que não seja REINCIDENTE e as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal sejam favoráveis.  

 

 No caso dos autos, o Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo entendeu, como já expusemos em alhures que, 

“considerando a reincidência, o regime inicial semiaberto é o 

mais adequado, não sendo possível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito. Porém, tendo 

em vista o tempo de prisão processual, o Magistrado 

Sentenciante realizou a detração, fixando o regime aberto 

para KLAISER que se mostra suficiente para a prevenção e 

reprovação do crime”. 

 

E mesmo sendo alertado – em sede de Embargos de 

Declaração (fls. 242) - para o fato de que o recorrido - 

REINCIDENTE – foi autuado em flagrante delito em 12 de abril 

de 2015 - fls. 02 - e colocado em liberdade na data de 24 de abril 

de 2015, - isto em razão de decisão liminar confirmada no mérito 

em sede de Habeas Corpus - Processo nº 2075421-

40.2015.8.26.0000 (ver fls. 21 do 2º apenso), com apenas 13 

(treze) dias de prisão a detrair da pena de 02 anos e 04 meses 

de reclusão, o v. acórdão impugnado entendeu que “sendo o 
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tempo de permanência na prisão (que tem, repito, de ter 

computado) suficiente para que se defira o regime aberto, o que é 

permitido pela pena (mesmo sem a detração – porque, repetindo, 

neste cálculo se trata, sim, de detração; mas este é apenas um 

dos efeitos do cômputo), bem agiu o douto Magistrado” ao 

conceder o regime aberto ao recorrido REINCIDENTE e que não 

cumpriu nem mesmo um sexto da pena imposta.  

 

 Dessa forma, os vv. acórdãos impugnados (fls. 228/234 

e 247/249) contrariaram o disposto nos artigos 33, § 2º do Código 

Penal e 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 

 

 

 3.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 

Conforme julgados mencionados no item anterior, o 

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA vem entendendo 

que a aplicação do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal 

pelo juízo da condenação deverá levar em conta o período de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, que 

será subtraído (detração) do tempo de pena corporal imposta, 

quando então haverá a análise da possibilidade de fixação de 
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regime mais brando, desde que o condenado não seja 

REINCIDENTE e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal 

sejam favoráveis. 

 

3.1. Acórdão Paradigma. 

  

A COLENDA SEXTA TURMA DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do AgRg no REsp 

1.540.451/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 

13/10/2015, DJe 05/11/2015, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, ora oferecido como paradigma (cópia anexada), 

assim decidiu sobre o tema: 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.540.451 - DF 

(2015/0150542-9) 

RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 

AGRAVADO: RAFAEL MARTINS VIEIRA 

ADVOGADA: OLIVIA DANIELLE MENDES DE OLIVEIRA 

(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) 

 

EMENTA 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL 

DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DOS REQUISITOS 

OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA 

DETRAÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. 

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de 

que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal se refere 

ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui 

relação com o instituto da progressão de regime, devendo o 

juiz sentenciante verificar a possibilidade de se fixar um 

regime mais brando de acordo com a detração no caso 

concreto. Sendo assim, não há falar em análise dos 

requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal exame 

implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções, 

prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984. 

2. Agravo regimental improvido. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 

partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA 

TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
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provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi 

Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) 

e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro 

Relator. 

Brasília, 13 de outubro de 2015 (data do julgamento). 

 

Ministro Sebastião Reis Júnior 

Relator 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.540.451 - DF 

(2015/0150542-9) 

 

RELATÓRIO 

 

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: 

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que negou 

seguimento ao recurso especial por ele manifestado (fl. 510): 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 

387, § 2º, DOCPP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 

DE PENA. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E 
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SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA DETRAÇÃO 

PENAL. DESNECESSIDADE. 

Recurso especial a que se nega seguimento. 

 

Alega o agravante que a detração para fixação de 

regime de cumprimento de pena apenas deve ser aplicada se 

atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos na Lei de 

Execução Penal (fl. 527). 

Aduz, ainda, que a Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça ainda não pacificou a matéria, sendo que os 

precedentes utilizados para fundamentar a decisão agravada não 

retratam a jurisprudência dominante da Corte, porquanto apenas 

se referem a acórdãos proferidos em sede de habeas corpus. 

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a 

apresentação do agravo regimental ao Colegiado. 

É o relatório. 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.540.451 - DF 

(2015/0150542-9) 

 

VOTO 
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O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: 

Não trouxe o agravante novos argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, que se mantém pelo seus próprios 

fundamentos, abaixo reproduzidos (fls. 511/512): 

[...] 

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento 

de que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao 

regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com 

o instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante 

verificar a possibilidade de se fixar um regime mais brando de 

acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não há 

falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque 

tal exame implicaria invasão da competência do Juízo de 

Execuções, prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984. 

A propósito: 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO 

CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. 

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. REPRIMENDA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE 

RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. 
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ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO 

CONHECIMENTO. 

[...] 

4. O § 2.º do art. 387 do CPP, com redação dada pela 

Lei n.º 12.736/12, não guarda relação com o instituto da 

progressão de regime, revelado na execução penal, eis que o 

legislador cuidou de abranger o referido dispositivo no Título XII - 

Da Sentença. Diante de tal fato e em razão do próprio teor do 

dispositivo, que se refere a regime inicial de cumprimento de pena, 

incumbe ao juiz sentenciante a verificação da possibilidade de se 

estabelecer um regime inicial mais brando, tendo em vista a 

detração no caso concreto. Notabiliza-se que o mencionado artigo 

não evidencia progressão de regime, motivo pelo qual não há falar 

em exame dos critérios objetivo (lapso temporal) e subjetivo 

(comportamento carcerário), até porque tal avaliação invadiria a 

competência do Juízo das Execuções prevista no art. 66, III, b, da 

Lei de Execuções Penais. 

5. A ação constitucional, no tocante à aplicação do art. 

387, § 2.°, do CPP, não se reveste do indispensável requisito 

formal, qual seja, o interesse de agir, já que o fato de o paciente 

ter cumprido 1/6 de uma condenação de 5 anos e 7 meses de 

reclusão, conforme afirmado pela defesa, não surtirá efeito no 
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estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena. O 

parâmetro básico de avaliação para fixação do regime inicial 

(quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência) não se 

altera com aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, eis que, na 

hipótese, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, 

logo, independente do quantum de pena restante, o cenário revela 

a adequação do regime inicial fechado. 

6. Habeas corpus não conhecido. 

(HC n. 321.808/SP, Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 18/6/2015) 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PENA: 5 

ANOS E 4 MESES. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE 

ABSTRATA. SÚMULA 440/STJ. DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º, DO 

CPP. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO MOMENTO DA 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

[...] 

4. Nos termos da nova redação do artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, dada pela Lei 12.736/2012, o tempo de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no 

Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena.  
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5. Assim, ao final da dosimetria da pena, o juiz deve 

descontar da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o 

período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação. Se, com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2º, do 

Código Penal, for possível a alteração do regime, poderá o juiz 

estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem. 

6. No caso concreto, considerando que a escolha do 

regime prisional pautou-se na gravidade abstrata do delito, bem 

como que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram 

favoráveis ao paciente, em tese, é possível o início do cumprimento 

da pena no regime aberto, pois a prisão data de 17.11.2012 e, à 

época da prolação da sentença condenatória (04.09.2013), o 

paciente já havia cumprido mais de 1/6 da pena. 

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, 

de ofício, para estabelecer o regime inicial aberto para o início do 

cumprimento da pena do paciente em virtude da detração. 

(HC n. 307.521/SP, Ministro Walter de Almeida 

Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), Quinta Turma, 

DJe 3/12/2014) 

[...] 

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste 

Superior Tribunal: 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Recurso Especial nº 0006229-48.2015.8.26.0196 - Comarca de Franca 

34

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. (1) DETRAÇÃO DE PENAS. REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SENTENCIANTE. (2) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. O disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo 

Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, não guarda 

relação com o instituto da progressão de regime, revelado na 

execução penal, eis que o legislador cuidou de abranger o referido 

dispositivo no Título XII – Da Sentença. Diante de tal fato e em 

razão do próprio teor do dispositivo, que se refere a regime inicial 

de cumprimento de pena, incumbe ao juiz sentenciante a 

verificação da possibilidade de se estabelecer um regime inicial 

mais brando, tendo em vista a detração no caso concreto. 

2. Recurso parcialmente provido a fim de determinar 

ao Juízo da 1ª Vara Criminal - Regional de Jacarepaguá - 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ (Processo nº 2009.203.001019-0) 

que, antes que seja determinado o início da fase de execução das 

penas impostas ao recorrente, proceda à análise do pleito de 

detração do lapso temporal em que ficou custodiado 

cautelarmente, considerando o novo quantum estabelecido por 

este Superior Tribunal nos autos do HC nº 296.047/RJ. 
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(RHC n. 54.485/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2015) 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo 

regimental. 

 

Como se vê, exsurge o dissídio jurisprudencial pela 

prolação dos vv. acórdãos recorridos. 

 

3.2. Comparação Analítica do Dissídio Jurisprudencial. 

 

Para o v. acórdão recorrido: 

 

Considerando a reincidência, o regime inicial 

semiaberto é o mais adequado, não sendo possível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito. 

Porém, tendo em vista o tempo de prisão 

processual, o Magistrado Sentenciante realizou a detração, 

fixando o regime aberto para KLAISER que se mostra 

suficiente para a prevenção e reprovação do crime (fls. 

233/234). 

(...) sendo o tempo de permanência na prisão (que 

tem, repito, de ter computado) suficiente para que se defira 
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o regime aberto, o que é permitido pela pena (mesmo sem a 

detração porque, repetindo, neste cálculo se trata, sim, de 

detração; mas este é apenas um dos efeitos do cômputo), bem 

agiu o douto Magistrado (fls.248/249). 

 

Já para o aresto paradigma: 

 

O parâmetro básico de avaliação para fixação do 

regime inicial (quantum de pena, circunstâncias judiciais e 

reincidência) não se altera com aplicação do art. 387, § 2.°, 

do CPP, eis que, na hipótese, há circunstâncias judiciais 

desfavoráveis e reincidência, logo, independente do quantum 

de pena restante, o cenário revela a adequação do regime 

inicial fechado. 

 

Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma 

situação jurídica, qual seja da consideração do tempo de prisão 

provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou 

no estrangeiro, para fins de determinação do regime inicial de 

cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 

387, § 2º, do Código de Processo Penal. 

 

Em resumo: 
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Para o v. acórdão combatido, feita a detração do 

tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, apenas o restante da pena 

a cumprir será levada em consideração para fins de fixação do 

regime prisional, pouco importando tratar-se de reincidente ou 

contar com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 

desfavoráveis. 

 

Daí porque, no caso concreto, mesmo sendo 

REINCIDENTE e cumprido apenas 13 (treze) dias de prisão em 

flagrante (ver fls. 21 do 2º apenso), que foram detraídos da pena 

de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão imposta, o 

acórdão impugnado fixou ao recorrido regime ABERTO para o 

cumprimento da pena corporal. 

 

Já para o v. acórdão paradigma, o art. 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, depois de feita a detração, deve ser 

interpretado conjuntamente com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal, os quais determinam sejam consideradas, na 

fixação do regime inicial, as circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal e a reincidência. 
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Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do COLENDO SUPERIOR TIRBUNAL 

DE JUSTIÇA, afastando-se o entendimento adotado nos acórdãos 

recorridos. 

  

4 – PEDIDO DE REFORMA. 

 

Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, a negativa de vigência de lei federal e a 

divergência jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, seja ADMITIDO o processamento 

do presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, 

bem como seja ele oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o 

v. acórdão recorrido, para dar parcial provimento ao recurso 

ministerial e fixar o regime FECHADO para o início do 

cumprimento da pena imposta. 

 

 São Paulo, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 


