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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 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 DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0000035-22.2019.8.26.0154, em que figura 

como agravante GABRIEL ROBERTO DE OLIVEIRA, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, no artigo 1.029 do Código de Processo Civil e no artigo 

255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, interpor o presente 

RECURSO ESPECIAL,  pelos seguintes motivos: 

 

 

• RESUMO DOS AUTOS 

 

 GABRIEL ROBERTO DE OLIVEIRA interpôs agravo de execução 

penal em face da r. decisão de fls. 23 do Juízo de Direito da Vara das 

Execuções Criminais da comarca de São José do Rio Preto, inconformado 

com o cálculo de penas, que considerou como data-base para obtenção de 

benefícios o trânsito em julgado da última sentença condenatória (fls. 1/6). 
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 Após o processamento do agravo, a douta Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 44/49). 

 Todavia, a Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP 

proferiu a seguinte decisão: “Deram provimento ao agravo para anular a r. 

decisão recorrida na parte em que determinou o reinício do lapso para a 

obtenção de benefícios executórios, mantendo-a, no mais, por seus próprios 

e jurídicos fundamentos. V.U”, de conformidade com o voto do relator Des. 

Paulo Rossi fls. 51/58. 

 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração (fls. 1/9 do respectivo apenso), que foram rejeitados pela Col. 

Câmara julgadora, em voto do relator Des. Paulo Rossi (fls. 11/19 do apenso 

próprio). 

 Assim decidindo, o Egrégio Tribunal Paulista contrariou o 

disposto nos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso I, todos da Lei nº 

7.210/1984, autorizando a presente interposição, com base no artigo 105, 

inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 

 Na hipótese de regressão de regime prisional, em 

decorrência do somatório de penas (art. 111, parágrafo único, 

da LEP), reinicia-se a contagem do prazo de cumprimento de 

pena para fins de nova progressão (art. 112 da LEP). 
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• CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 111, PARÁGRAFO 

ÚNICO, E 118, INCISO I, TODOS DA LEI DE EXECUÇÕES 

PENAIS 

 

 Assim dispõem os artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso I, 

todos da Lei das Execuções Penais:  

 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. 

  

 Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará 

sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer 

dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 
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 Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução 

Penal, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao 

restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. 

 Assim, o sentenciado estará sujeito à regressão, caso 

o montante de pena obtido após o somatório das condenações não permita 

a preservação do regime atual de cumprimento da pena. 

 E, como é expresso no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, o 

condenado regredirá de regime prisional se praticar fato definido como crime 

doloso ou falta grave. 

 Com a regressão, deverá cumprir novo período de sua pena (um 

sexto, nos termos do art. 112 da LEP, ou mais dois ou três quintos do restante da 

pena, no caso de crime hediondo ou assemelhado, como determina o art. 2º 

da Lei nº 8.072/90), antes de pleitear nova progressão de regime prisional. 

 Da compreensão desses dispositivos extrai-se que o condenado 

pode regredir de regime prisional em duas hipóteses: a) quando estiver 

cumprindo pena e praticar um crime doloso ou uma falta grave; ou b) quando 

pelo somatório das penas aplicadas nas condenações não for permitida a 

preservação do regime atual.  

 Consequentemente, a partir da data da regressão do regime 

prisional, o condenado deverá cumprir mais um sexto (art. 112 da LEP) ou mais 

dois ou três quintos do restante da pena, no caso de crime hediondo ou 
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assemelhado (art. 2º da Lei nº 8.072/90), antes de pleitear nova progressão de 

regime prisional (cf. MIRABETE1, NUCCI2 e MARCÃO3). 

 No caso presente, como esclarecido pelo v. acórdão dos 

embargos de declaração, 

“... o sentenciado Gabriel Roberto de Oliveira foi preso em flagrante no dia 

03/11/2015, por infração ao artigo 33, caput, da Lei11.343/06, sendo posto em 

liberdade aos 19/04/2016, em razão da expedição de alvará de soltura (fls. 16) 

PEC nº 0014670-90.2018.8.26.0041. 

 A título de esclarecimento, mediante consulta ao PEC nº 0014670-

90.2018.8.26.0041, verifico que o reeducando foi absolvido pelo MM. Juízo da 

12ª Vara Criminal da Capital, por sentença prolatada em18/04/2016, sendo 

expedido alvará de soltura em 19/04/2016. Houve a interposição de recurso 

pelo órgão acusatório e, por V. Acórdão da 9ª Câmara Criminal Extraordinária, 

deram provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado como incurso 

no artigo 33, caput, da Lei11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de 

reclusão, em regime fechado. Foi expedido mandado de prisão em 06/07/2018 

e seu cumprimento deu-se em 09/08/2018. A respectiva guia de recolhimento 

foi encaminhada à VEC em 17/08/2018”. 

                                            
1Execução Penal, ob. Cit., p. 486. 

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo, Ed. Revista dos 

Tribunais, 3ª Ed., 2008, p. 497/498. 

3 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, São Paulo, ed. Saraiva, 9ª Ed., 2011, p. 172. 
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 Além disso, segundo o cálculo de penas de fls. 15/17, no dia 26 

de dezembro de 2017, o agravante cometeu um novo delito de roubo (autos 

nº 0012423-37.2017.8.26.0635 da 26ª Vara Criminal do Foro Central da comarca 

de São Paulo), que resultou em sua condenação (sentença a fls. 9/13). 

 Pois bem. O recorrido encontrava-se cumprindo pena em 

regime prisional semiaberto, quando em 11 de dezembro de 2018, 

determinou-se a regressão para o fechado, conforme o cálculo de penas 

citado. 

 Na r. decisão de fls. 23, o Juízo das Execuções Criminais ainda 

decidiu que “o novo termo inicial passa a coincidir com o trânsito em julgado 

da última condenação, não importando se o delito tenha se consumado 

anterior ou posteriormente ao início da execução penal”. 

 Todavia, a Corte Paulista reformou essa decisão, assentando 

que: 

“Com efeito, no artigo 118 da Lei de Execução Penal, apenas está 

previsto a sujeição do condenado à regressão de regime quando do 

cometimento de falta grave ou quando sofra condenação por crime anterior, 

cuja pena, somada ao restante da reprimenda em execução, torne incabível o 

regime.  

No referido dispositivo não há menção à elaboração de novo 

cálculo, desprezando-se o período de cumprimento de pena anterior. Dessa 

forma, não se despreza a fração anteriormente cumprida para fim de 
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vencimento total da pena, também não se pode desconsiderar o quanto já 

cumprido antes da regressão, para efeito de promoção e acesso a benefícios.  

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico positivado, não há 

norma legal que dê substrato ao “efeito interruptivo” do lapso aquisitivo à 

consecução da progressão de regime quando da unificação de penas, nos termos 

do artigo 111 da LEP.  

Efetuada a leitura conjugada do parágrafo único do artigo 111 e do 

inciso II do artigo 118, ambos da LEP, não se infere que, efetuada a somadas 

penas impostas ao reeducando, é mister a alteração da data-base para concessão 

de novos benefícios, especialmente, diante da ausência de disposição legal 

expressa.  

Observa-se que o dispositivo legal supramencionado, invocado 

pelo magistrado a quo para alicerçar a decisão recorrida, dispõe apenas sobrea 

interrupção do lapso aquisitivo de benefícios, in casu, diante da inexistência de 

trânsito em julgado da nova condenação, o novo termo inicial passa a incidir 

sobre a data da publicação da sentença condenatória. E não se pode interpretar 

extensivamente dispositivo legal em prejuízo do réu. 

  Na hipótese, o reeducando cumpria pena privativa de liberdade 

em regime fechado, sobrevindo nova condenação por fato ocorrido antes do 

início da execução. A decisão recorrida determinou a interrupção do lapso para 

progressão de regime a partir do trânsito em julgado da última condenação e 

homologou o cálculo de pena  

Assim, a decisão deve ser reformada, para afastar a interrupção do 

interstício aquisitivo para fins de benefícios. No caso em questão não houve a 
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prática de fato definido como crime doloso no bojo da execução da pena, a 

constituir falta grave, prevista no artigo 52 da LEP, a amparar o reinício do 

lapso para progressão de regime prisional, nos moldes da súmula nº 526 do 

STJ”. 

 

 A Corte Paulista equivocou-se em diversos pontos. 

Primeiramente, desconsiderou que foi determinada a regressão de regime 

prisional, em razão do somatório das penas nas sentenças condenatórias, que 

não permitia a manutenção do regime anterior, nos termos do artigo 111, 

parágrafo único, da Lei das Execuções Penais.  

 Embora o crime de roubo tenha sido praticado antes do início 

da execução penal, e assim não poderia ser considerado uma falta grave, o 

recálculo das penas aplicadas por esse delito e pelo delito anterior de tráfico 

de drogas resultou na soma de onze anos, três meses e vinte dias de reclusão 

e consequente na regressão de regime prisional. 

 Com a regressão de regime prisional, torna-se necessário o 

cumprimento de novo período aquisitivo para a progressão, a partir da data 

da regressão do regime prisional, de mais um sexto (art. 112 da LEP) ou mais 

dois ou três quintos do restante da pena, no caso de crime hediondo ou 

assemelhado (art. 2º da Lei nº 8.072/90). 

 Por isso, equivocada a determinação do Tribunal de Justiça de 

São Paulo de anular a r. decisão recorrida na parte em que determinou o 

reinício do lapso para a obtenção de nova progressão de regime prisional, 
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uma vez que, no que se refere à progressão de regime prisional, o condenado 

é obrigado a cumprir um novo período aquisitivo.  

 Outro equívoco do v. acórdão foi invocar o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.006 de 

Demanda Repetitiva: 

 “A unificação de penas não enseja a alteração da data-

base para concessão de novos benefícios executórios”. 

 

 Essa tese foi pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 

nº 1.753.512/PR e 1.753.509/PR, assim ementados: 

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO 

PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO 

EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A 

QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-

BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. A superveniência de nova condenação no curso da 

execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas 

ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório 

torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a 

regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, 

consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, 

da Lei de Execução Penal. 

2. A alteração da data-base para concessão de novos 

benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não 

encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do 

período de cumprimento de pena desde a última prisão ou 
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desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido 

antes do início da execução da pena, seja por crime praticado 

depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura 

excesso de execução. 

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido 

registrado como infração disciplinar, seus efeitos já 

repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo 

a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a 

prática de falta grave interrompe a data-base para concessão 

de novos benefícios executórios, à exceção do livramento 

condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a 

superveniência do trânsito em julgado da 

sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para 

análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in 

idem. 

4. O delito praticado antes do início da execução da pena 

não  constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do 

apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das 

reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o 

comportamento do sentenciado. As condenações por fatos 

pretéritos não se prestam a macular a avaliação do 

comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao 

processo de resgate da pena. 

5. Recurso especial representativo da controvérsia não 

provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas 

não enseja a alteração da data-base para concessão de 

novos benefícios executórios. 

 

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO 

PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO 
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EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A 

QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-

BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. A superveniência de nova condenação no curso da 

execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas 

ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório 

torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a 

regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, 

consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, 

da Lei de Execução Penal. 

2. A alteração da data-base para concessão de novos 

benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não 

encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do 

período de cumprimento de pena desde a última prisão ou 

desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido 

antes do início da execução da pena, seja por crime praticado 

depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura 

excesso de execução. 

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido 

registrado como infração disciplinar, seus efeitos já 

repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo 

a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a 

prática de falta grave interrompe a data-base para concessão 

de novos benefícios executórios, à exceção do livramento 

condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a 

superveniência do trânsito em julgado da 

sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para 

análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in 

idem. 

4. O delito praticado antes do início da execução da pena 

não  constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do 
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apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das 

reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o 

comportamento do sentenciado. As condenações por fatos 

pretéritos não se prestam a macular a avaliação do 

comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao 

processo de resgate da pena. 

5. Recurso especial representativo da controvérsia não 

provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas 

não enseja a alteração da data-base para concessão de 

novos benefícios executórios. 

(grifos meus) 

  

 Destaco o seguinte trecho comum às ementas 

supramencionadas: 

 “Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido 

registrado como infração disciplinar, seus efeitos já 

repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo 

a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a 

prática de falta grave interrompe a data-base para concessão 

de novos benefícios executórios, à exceção do livramento 

condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a 

superveniência do trânsito em julgado da 

sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para 

análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in 

idem”. 

 

 E do teor do voto do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI: 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  14 

 

 “No entanto, caso o reeducando venha a ser condenado 

pela prática do delito cometido no curso da execução, a 

superveniência do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, segundo a jurisprudência desta Egrégia Corte, 

acarretará a unificação das penas a ele impostas e, 

novamente, a alteração da data-base para concessão de 

novos benefícios, o que já havia ocorrido apenas diante da 

prática da falta grave. Assim sendo, o apenado seria punido 

novamente, em um verdadeiro bis in idem, visto que o mesmo 

evento, a saber, a prática de fato definido como crime 

doloso, proporcionaria, por duas vezes, a alteração da data-

base para concessão de novos benefícios, de maneira a 

ocasionar flagrante constrangimento ilegal”. (grifo meu) 

 

 Pelo texto destacado, a superveniência do trânsito em julgado 

da sentença condenatória não pode servir de parâmetro porque o 

cometimento do crime doloso já foi sido considerado como infração 

disciplinar, capaz de interromper a data-base de novos benefícios, à exceção 

do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. 

 Além disso, um crime cometido antes do início da execução da 

pena não pode servir de parâmetro para a análise de mérito do condenado 

em eventual obtenção de benefício executório. 

 Na execução penal em apreço não ocorreu qualquer 

interrupção no cálculo dos benefícios pelo cometimento do crime de roubo, 
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porque o recorrido estava solto nessa época, como declarado pela Corte 

Paulista. Desse modo, não há que se falar na hipótese do bis in idem (pelo 

cometimento do crime e depois pelo trânsito em julgado da condenação), tratada no 

julgamento do Tema de Demanda Repetitiva nº 1.006/STJ. 

 Também não se está questionando a interrupção dos prazos 

para a aquisição de benefícios, em razão da unificação de penas, o que 

afrontaria o Tema de Demanda Repetitiva nº 1.006/STJ. 

 O que o presente recurso busca é que, com a regressão de 

regime prisional determinada pelo somatório das penas, e isso não foi cassado 

pelo v. acórdão impugnado, seja reiniciado um novo período aquisitivo de 

cumprimento de pena restante para a progressão. 

 Não há que se falar, portanto, em afronta ao principio da 

legalidade, por falta de previsão, na determinação do reinício da contagem 

de pena para progressão de regime prisional, uma vez que essa exigência 

está disposta nos artigos 111, parágrafo único, 112 e 118, inciso I, todos da Lei 

nº 7.2010/1984. 

 Determinada a regressão, o condenado deverá cumprir um 

novo período de prisão para a obtenção da progressão, calculado sobre o 

restante da pena.  

 Quando o regime prisional mais gravoso é determinado pelo 

somatório das penas, qual deve ser o marco inicial que deve ser considerada 

para a obtenção de nova progressão ? 
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 O trânsito em julgado da sentença condenatória não pode ser 

considerado termo inicial para aquisição de novos benefícios, como 

pacificado no Tema de Demanda Repetitiva nº 1.006/STJ,  

 Repise-se que não se pode desconsiderar que, com a 

regressão, o condenado terá que cumprir um novo período aquisitivo (1/6, 2/5 

ou 3/5 do restante da pena, conforme a natureza do crime que praticou) para progredir 

novamente de regime prisional.  

 Resta, então, a data em que o preso ingressou no regime mais 

grave para o qual regrediu, no caso, o fechado, como marco para o reinício 

da contagem de pena. Em outras palavras, no dia da efetivação da 

regressão ou da decisão que a determinou, o condenado começa a cumprir 

um novo prazo para a progressão de regime prisional. 

 No presente feito, conforme o cálculo de penas, a regressão 

ocorreu no dia 11 de dezembro de 2018, data que deve ser considerada 

como marco inicial para nova progressão de regime prisional. 

 Portanto, a Corte Paulista equivocou-se ao simplesmente 

anular a determinação de interrupção no cálculo de benefícios pela 

superveniência da segunda condenação, ignorando que, ao manter a 

regressão, necessariamente o preso terá que cumprir um novo período de 

pena para obter nova progressão. 

 Por tais motivos, foram violados os artigos 111, parágrafo único, 

e 118, inciso I, ambos da Lei nº 7.210/84. 

 Consequentemente, o v. acórdão deve ser parcialmente 

cassado, para que seja mantido o reinício do prazo de cumprimento de pena, 
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para fins de progressão de regime prisional pelo recorrido, a partir da data em 

que se efetivou a regressão. 

 

 

• PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei federal, 

aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o processamento do presente 

Recurso Especial por essa Colenda Presidência, remetendo-se os autos para o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

cassando-se em parte o v. acórdão, para que seja mantido o reinício do prazo 

de cumprimento de pena, para fins de progressão de regime prisional pelo 

recorrido, a partir da data em que se efetivou a regressão do recorrido. 

 São Paulo, 15 de abril de 2019. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 


