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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000609-

46.2015.8.26.0296, em que são apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO e HENRIQUE PEREIRA (réu preso), vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alínea “a”, da Constituição Federal e no artigo 1.029 do Código de Processo 

Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos fundamentos a seguir expostos. 

 São Paulo, 10 de setembro de 2019. 

 

JORGE ASSAF MALULY 
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PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL 

 

Apelação Criminal nº 0000609-46.2015.8.26.0296 

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Recorridos: PATRÍCIA DE OLIVEIRA e 

 HENRIQUE PEREIRA. 

 

Ementa:  

DETRAÇÃO – DESCONTO NA PENA – 

IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE 

SE COADUNA COM O POSTULADO DO FAVOR 

REI. APLICAÇÃO PELO JUIZ DA SENTENÇA – 

NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZ DA 

EXECUÇÃO PENAL. 

1. Detração é o cômputo [e não o desconto], na pena 

privativa de liberdade, do tempo de prisão 
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processual do acusado, conforme o artigo 42 do 

Código Penal; 

2. Compete ao juiz da execução penal a detração da 

pena, a teor do disposto no artigo 66, inciso III, 

alínea c da Lei de Execução Penal. 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS. 

 

 PATRÍCIA DE OLIVEIRA e HENRIQUE PEREIRA foram 

condenados pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaguariúna por 

infração à norma contida no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 

70, ambos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, e 07 (sete) anos, 04 

(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo 

legal, respectivamente, ambos em regime inicial fechado (r. sentença a fls. 308-

324). 

 Inconformadas, as partes apelaram. 

 O Ministério Público do Estado de São Paulo insurgiu-se contra a 

detração da pena aplicada pela magistrada de primeiro grau que, para a fixação da 

sanção definitiva, subtraiu o tempo de prisão processual dos réus. Sustentou que é 

indevido o desconto do tempo de prisão processual na pena definitiva (fls. 

349/351). 

 PATRÍCIA DE OLIVEIRA alegou sua inocência, e postulou sua 

absolvição, com fundamento na insuficiência probatória. Subsidiariamente, 
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almejou a desclassificação do delito para furto, ou o afastamento das majorantes. 

Insurgiu-se contra o reconhecimento do concurso de crimes, e pugnou pela 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela 

revogação da prisão preventiva (fls. 409/418). 

 HENRIQUE PEREIRA sustentou a invalidade do 

reconhecimento por fotografia, bem como a inobservância do artigo 226 do Código 

de Processo Penal quando do reconhecimento pessoal. Com isso, pediu a sua 

absolvição, por insuficiência probatória, e invocou o direito de apelar em liberdade 

(fls. 425/437). 

 Os recursos foram regularmente processados e contrariados pela 

acusação (fls. 439/446 e 500/506) e pela defesa (fls. 469/473 e 485/487). 

 A Douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento 

do recurso do Ministério Público e pelo não provimento dos apelos defensivos (fls. 

512/517). 

 Em que pese o teor do parecer ministerial, a Colenda Décima 

Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

negou provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e deu parcial 

provimento aos apelos defensivos, para impor à ré PATRÍCIA DE OLIVEIRA a 

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 

além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso; e ao réu HENRIQUE 

PEREIRA a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão, no piso, ambos por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, incisos 

I, II e V, do Código Penal.  

 Eis o inteiro teor do v. acordão ora recorrido (fls. 534/541): 
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“ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000609-

46.2015.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante/apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado 

PATRÍCIA DE OLIVEIRA e Apelado/Apelante HENRIQUE PEREIRA.  

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do 

Ministério Público e deram parcial provimento aos apelos defensivos, para 

impor à ré PATRICIA DE OLIVEIRA a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, 

no regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso; ao réu 

HENRIQUE PEREIRA à pena de 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, no 

regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, ambos por 

infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. V.U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WILLIAN 

CAMPOS (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR E CLÁUDIO MARQUES.  

São Paulo, 8 de agosto de 2019 

WILLIAN CAMPOS 

RELATOR 
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Assinatura Eletrônica 

 

 

 

APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO Nº 0000609-46.2015.8.26.0296  

COMARCA: JAGUARIÚNA - 2ª VARA CRIMINAL  

JUIZ SENTENCIANTE: ANA PAULA COLABONO ARIAS  

APELANTES  

e  

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

PATRICIA DE OLIVEIRA e HENRIQUE PEREIRA  

 

ROUBO TRIPLAMENTE AGRAVADO AUTORIA DELITIVA PROVADA 

Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o agente participou de 

subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego 

de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, de rigor o édito 

condenatório.  

ROUBO CRIME ÚNICO RECONHECIMENTO POSSIBILIDADE. Se a 

intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará 

configurada a prática de crime único. PARCIAL PROVIMENTO DOS 

APELOS DOS RÉUS.  
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RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DETRAÇÃO ARTIGO 

42 DO CÓDIGO PENAL JUIZ QUE DETINHA ELEMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA, NA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE, ABATER O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO 

PROVIMENTO DO APELO.  

V O T O Nº 49.110  

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls. 308/324, 

cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela 

JUSTIÇA PÚBLICA para condenar PATRÍCIA DE OLIVEIRA à pena de 6 

anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do 

pagamento de 20 dias-multa, no piso e HENRIQUE PEREIRA à pena de 7 

anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do 

pagamento de 20 dias-multa, no piso, ambos por incursos no disposto no 

artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, todos do Código 

Penal.  

Apela o Ministério Público, insurgindo-se contra a detração da pena aplicada 

pelo magistrado a quo, que para fixação da sanção definitiva, subtraiu o tempo 

em que os réus ficaram presos provisoriamente; aduz que é indevido o desconto 

do tempo da prisão processual na pena definitiva (fls. 349/351).  

Patrícia alega inocência; postulando a sua absolvição, com fundamento na 

insuficiência probatória; requer a desclassificação do delito para furto; pede o 

afastamento das qualificadoras; insurge-se contra o reconhecimento do concurso 

de crimes; pede a substituição da carcerária por restritiva de direitos e a 

revogação da preventiva (fls. 409/418).  



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

                PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

  

 9 

Apela Henrique alegando que tem direito a recorrer em liberdade; alega que o 

reconhecimento realizado por meio de fotografia não é válido; aduz que não foi 

observada a regra do artigo 226 do CPP quando da realização do reconhecimento 

pessoal; pede a sua absolvição, com fundamento na insuficiência probatória; 

requer o provimento do apelo (fls. 425/437).  

Os recursos foram processados e apresentadas as contrarrazões pela acusação 

(fls. 439/446 e fls. 500/506) e pela defesa dos réus (fls. 469/473 e fls. 485/487).  

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso do 

Ministério Público e pelo não provimento dos apelos defensivos (fls. 512/517).  

É o Relatório.  

Inicialmente, o pedido de Henrique para recorrer em liberdade encontra-se 

prejudicado, em razão do julgamento que ora se realiza. Some-se a isso, como 

bem salientou o Douto Procurador de Justiça oficiante nos autos “(...) a 

gravidade em concreto da conduta, praticado com grave ameaça, exercida no 

interior de residência alheia, com o emprego de arma de fogo, em concurso de 

agentes e com restrição à liberdade das vítimas” (fl. 513).  

Inviável também o pleito de revogação da prisão preventiva formulado por 

Patrícia, por excesso de prazo na instrução criminal, pois com a prolação da 

sentença, como frisou o Procurador de Justiça “foi editado título penal 

condenatório, ato este que justifica ainda mais a sua custódia” (fl. 513). Aliás, 

quando foi proferida a sentença o magistrado a quo observou a regra do artigo 

387, § 1º, do CPP (fl. 323) decidindo corretamente pela manutenção da prisão 

dos réus, em razão da presença de circunstâncias ensejadoras da custódia 

cautelar.  
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Ademais, não se pode desprezar que confirmado o decreto condenatório por esta 

instância a custódia dos réus não mais se fundamenta na cautelaridade do 

processo, mas na execução provisória da pena, nos termos decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 126.292.  

Por outro lado, inquestionável a validade do reconhecimento fotográfico como 

meio de prova no processo penal condenatório, especialmente na hipótese em 

que Patrícia e Henrique foram reconhecidos pessoalmente em juízo com 

absoluta certeza pelas vítimas e o ofendido Edney foi taxativo ao ressaltar que 

o sentenciado Henrique era o líder do grupo de assaltantes, dando as ordens para 

os demais. Some-se a isso que a Defesa em momento algum alegou que a 

fotografia apresentada às vítimas não fosse dos réus.  

Ademais, no caso a condenação dos sentenciados se alicerçou não apenas no 

reconhecimento fotográfico, mas no conjunto probatório colhido nos autos, que 

revelou com plena segurança que eles foram autores do roubo.  

Assim tem entendido, reiteradamente, a Corte Suprema:  

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE 

CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO 

CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...). 

ORDEM DENEGADA. I O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, 

no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais 

evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...) II Nessas 

circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem 
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o suficiente lastro probatório (...). V - Ordem denegada” (HC 107437, Rel. 

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 02/08/2011).  

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. DELITOS DE ROUBO (...). SENTENÇA 

FUNDAMENTADA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NOS 

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...) 

Observo que a sentença de primeiro grau não se baseou apenas no 

reconhecimento do recorrente feito em sede policial, mas, também, nos 

depoimentos prestados pelas vítimas. Recurso parcialmente conhecido e 

desprovido” (RHC 99786, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 

29/09/2009).  

Sem fundamento a alegação de violação da formalidade prevista no artigo 226 

do CPP.  

Isso porque, a necessidade de se ladear outras pessoas que guardem qualquer 

semelhança com o indivíduo a ser reconhecido configura mera possibilidade, ou 

seja, apenas uma recomendação que, caso não seguida, não tem o condão de 

invalidar o reconhecimento feito.  

Assim já entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça:  

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTO DE 

RECONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO 

AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ELEMENTO COM FORÇA 

PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Eventual vício no ato de 

reconhecimento do réu, por inobservância das formalidades legais dispostas 

no art. 226 do Código de Processo Penal enseja apenas nulidade relativa. 
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Precedentes. II. Hipótese em que o elemento colhido na fase de inquérito 

policial foi submetido a outros meios de prova no decorrer da instrução 

criminal. II. Se eventual vício no ato de reconhecimento restou suprido na 

fase judicial, por outros elementos aptos a confirmar a autoria do crime, 

submetidos ao crivo do contraditório, fica afastada a pretensão de 

absolvição, sob o pretexto de nulidade do auto de reconhecimento. IV. 

Recurso desprovido.” (REsp 1113617/MG (2009/0065174-1), Rel. Ministro 

GILSON DIPP, 5ª TURMA, julgado em 26/10/2010 e publicado em 

22/11/2010).  

Destarte, ficam rejeitadas a preliminares arguidas.  

Consta dos autos que, no dia 23 de janeiro de 2015, por volta das 23h40min, na 

Rua Aurélio Sai, nº 134, centro, município de Santo Antônio de Posse, comarca 

de Jaguariúna/SP, PATRICIA DE OLIVEIRA, vulgo Paty, HENRIQUE 

PEREIRA, vulgo Tinão e GUSTAVO ALEXANDRE AUGUSTO 

(desmembrado fl. 159), previamente ajustados e agindo em concurso com 

unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante 

grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para proveito 

comum, diversos objetos e valores descritos na denúncia pertencentes a Luciana 

Vendrame, Edney Wagner del Ciello, Fernanda Sertório, Gustavo Vendrame 

Domiciano, Ana Lúcia Caetano Damásio e Fernanda Marques, que tiveram sua 

liberdade restringidas durante a ação criminosa.  

Segundo apurado, Patrícia, Henrique, Gustavo, na companhia de um quarto 

sujeito não identificado ingressaram na residência da ofendida Luciana e, com 

arma em punho, anunciaram o assalto e, após renderem quem lá estava, 

arrebataram todos os bens que puderam, amarraram e trancaram as vítimas em 
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dois quartos e depois fugiram no veículo de propriedade da vítima Luciana 

(Toyota Corolla, ano 2011, cor preta, placas EIV-4114/Santo Antonio de 

Posse).  

As vítimas permaneceram uma hora e meia subjugadas pelos réus, tendo, 

portanto, a liberdade restringida.  

A polícia civil foi acionada e realizadas diligências até que, por meio do telefone 

celular de IMEI 3559105433067, foi possível identificar os réus (relatório de 

investigação fls. 15/16), que foram reconhecidos pelas vítimas (auto de 

reconhecimento fls. 17, 18, 19, 65, 67, 80/81).  

A ré Patrícia negou a prática delitiva (fl. 75 e CD fl. 210).  

O réu Henrique negou a prática delitiva, afirmando que conhece Gustavo 

apenas de vista e não conhece a corré (CD fl. 210).  

Apesar de Patrícia ter tentado criar um álibi, dizendo que não saiu de casa no dia 

dos fatos, o que foi confirmado pelo genitor dela, Orlando e pelo seu namorado, 

a testemunha Eval (depoimentos constantes do CD fl. 210), não se pode 

desprezar que as provas colhidas a comprometem.  

Isso porque, induvidoso o interesse das testemunhas de defesa no resultado 

absolutório, ante o vínculo de parentesco e os estreitos laços afetivos com a ré.  

Ademais, as declarações das testemunhas de defesa não foram suficientes para 

afastar o firme reconhecimento da sentenciada Patrícia pelas vítimas Ana Lucia 

e Fernanda Marques tampouco o reconhecimento do réu Henrique pelo ofendido 

Edney.  

Com efeito, as provas colhidas em contraditório revelam que os sentenciados, 

na companhia de dois outros assaltantes, ingressaram na residência de Luciana, 
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com armas em punho, anunciaram o assalto, subtraíram os bens de todas as 

vítimas, que depois foram amarradas e trancadas em dois quartos, se evadindo 

os criminosos em poder dos bens subtraídos.  

Com efeito, a vítima Luciana Vendrame narrou que no dia dos fatos estava em 

casa, junto com os seus amigos, quando ingressaram quatro assaltantes, três 

homens, dois armados e uma mulher, anunciaram o assalto e subtraíram vários 

bens de sua propriedade (televisores, home theater, louças, seu automóvel 

Toyota Corola, celular), além dos bens de todos os seus amigos (celulares, 

quantia em dinheiro); salientou a ofendida que foi amarrada e trancada dentro 

do quarto pelos assaltantes, o que também foi feito com as demais vítimas; 

aduziu que os réus se evadiram da sua casa em poder dos bens subtraídos, na 

condução do seu veículo Toyota Corola, que também foi roubado pelo grupo; 

asseverou a vítima que não recuperou nenhum bem subtraído (CD fl. 210).  

A vítima Ana Lucia confirmou que os réus Gustavo, Henrique e Patrícia 

ingressaram na residência, na companhia de outro criminoso não identificado, 

aduzindo que dois deles estavam com arma em punho, anunciaram o assalto e 

subtraíram bens (televisores, celulares, home theater, louças, um automóvel, 

uma pistola nº KSD38124), salientado que de sua propriedade subtraíram a 

chave do carro e seu celular; asseverou a ofendida que após a subtração dos 

bens tiveram a liberdade restringida, pois os assaltantes os amarraram e os 

trancaram no quarto, se evadindo do local em poder dos bens roubados; a 

vítima reconheceu a ré Patrícia em juízo, com absoluta certeza, como uma 

das autoras do assalto (CD fl. 210).  

A ofendida Fernanda Marques confirmou integralmente as declarações da 

vítima Ana Lucia, ressaltando que os réus subtraíram dois celulares de sua 
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propriedade; em juízo, a ofendida reconheceu com absoluta certeza a ré 

Patrícia como um dos assaltantes (CD fl. 210).  

No mesmo sentido o depoimento da vítima Edney Wagner que acrescentou que 

além dos bens das outras vítimas, os réus subtraíram a sua arma de fogo (tipo 

pistola), o seu celular, sua carteira com R$600,00 em dinheiro e a chave do seu 

carro; confirmou que eram quatro assaltantes, três homens e uma mulher; em 

juízo, o ofendido reconheceu, com absoluta certeza, o réu Henrique como 

um dos assaltantes, asseverando que ele era o líder do grupo, dava as ordens 

para os demais roubadores (CD fl. 210).  

A vítima Fernanda Sertório confirmou totalmente as declarações dos outros 

ofendidos, salientando que os assaltantes subtraíram o seu celular e sua bolsa 

(CD fl. 210).  

A vítima Gustavo Vendrame também confirmou as declarações das outras 

vítimas, acrescentando que os apelantes subtraíram a sua corrente de ouro; 

salientou o ofendido que teve a sua liberdade restringida pelos réus por mais de 

uma hora, assim como as demais vítimas (CD fl. 210).  

Os policiais civis Douglas e Luis Gustavo (CD fl. 210) confirmaram 

integralmente as declarações das vítimas. Salientou o Escrivão de Polícia Luis 

Gustavo que durante as diligências rastreou celulares, constatando que um deles 

estava sendo usado e foi apreendido em poder de um adolescente; prosseguindo 

nas diligências, realizada uma filtragem das amizades e contatos desse 

adolescente identificou os réus Henrique, Gustavo e Patrícia; aduziu o policial 

que mostrou as fotografias dos criminosos para os ofendidos, que os 

reconheceram, com absoluta certeza, como os autores do roubo em tela, 

praticado com armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas (que foram 
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amarradas e trancada num quarto) e em concurso com outro assaltante não 

identificado.  

Assim, percebe-se que as declarações das vítimas estão em plena sintonia com 

os depoimentos dos policiais e com a dinâmica dos fatos, sendo correta a 

condenação dos réus, não havendo se falar em hipótese alguma em fragilidade 

probatória.  

Cumpre acrescentar que em crimes como o aqui tratado, rotineiramente 

praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha presencial, sendo de 

importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com 

o remanescente das provas.  

Esse é o entendimento predominante:  

"PROVA - Depoimento da vítima - Validade - Roubo qualificado - Crime 

tocado na clandestinidade, dando à palavra da vítima, relevante significado 

probatório - Recurso improvido.” (TJSP - Apelação Criminal n. 909.137-

3/3-00 - São Vicente - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan Arruda - 

02.08.2006 - V.u.). “No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto 

é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu 

único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a situação 

e não acusar inocente.” (RT 484/320) “A palavra da vítima de crime de 

roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato 

frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição 

qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto.” 

(Extinto TACrim/SP - Apelação Criminal n° 1.036.841-3 - Rel. Des. Renato 

Nalini)  
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Especialmente na hipótese em que os ofendidos não conheciam os réus e não 

teriam motivo algum para acusá-los injustamente de crime que não cometeram, 

cumprindo observar que não há nos autos elemento algum capaz de lanças 

suspeita sobre as declarações das vítimas, que apresentaram declarações 

uníssonas nas oportunidades em que foram ouvidas, encontrando suas palavras 

lastro nos depoimentos dos policiais, o oposto da negativa da autoria.  

Por outro lado, é preciso ter em mente que os policiais também não conheciam 

os sentenciados e não teriam motivos para gratuitamente imputar a prática de tão 

grave crime à pessoas que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas 

palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos 

prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia do 

que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto.  

Saliente-se que as declarações dos agentes públicos valem como prova, 

inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, 

no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem 

corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o 

conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a 

testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).  

Assim, uníssonos os depoimentos quanto ao fato delituoso imputado aos réus, 

merecem credibilidade e força probante, ainda mais porque não há nos autos 

qualquer elemento que autorize a dedução de que os policiais e as vítimas, que 

nem sequer conheciam os réus, possuíssem motivação emulativa ao indicá-los 

como autores do delito.  



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

                PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

  

 18 

Destarte, comprovado que os réus cometeram o assalto em comparsaria, a 

condenação de ambos era providência que se impunha, nos termos do artigo 29 

do Código Penal.  

As causas de aumento ficaram fartamente demonstradas, não havendo se falar 

em afastamento, pois os apelantes praticaram o roubo em junto com mais dois 

indivíduos, com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das 

vítimas, que foram amarradas e trancadas num quarto, local em que 

permaneceram por uma hora e meia.  

Era o quanto bastava para a configuração das causas de aumento, 

independentemente da apreensão e perícia das armas de fogo utilizadas na 

empreita delitiva.  

É que a ausência de apreensão da arma utilizada no crime não diminui a 

gravidade da ação nem determina o afastamento da causa de aumento. Com 

efeito, “a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer 

instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, 

mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração 

da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes 

extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (Guilherme Nucci, 

Código Penal Comentado, RT, 10ª ed., p. 763).  

Nesse sentido:  

“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 

APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU 

POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA 

QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 
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ORDEM DENEGADA. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da 

arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, 

visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Lesividade 

do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, 

I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em 

especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência 

pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado 

alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma 

empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, 

nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal - Precedente do STF. 

Ordem indeferida” (STF, Habeas Corpus nº 96099/RS, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009, DJe-104, Divulg. 04/6/2009, 

Public. 5/6/2009).  

Roubo qualificado Prisão do acusado na posse da res furtiva 

Reconhecimento pessoal na fase policial, ratificado por uma das vítimas em 

juízo Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos Prova 

suficiente para a condenação; Roubo qualificado Emprego de arma Não 

apreensão do objeto Vítimas que atestam sua utilização Caracterização; 

Roubo qualificado Concurso de agentes. Não identificação do comparsa 

Irrelevância Agente que admite a coautoria e vítima que atesta essa 

circunstância Condenação mantida; Roubo qualificado Réu reincidente 

Confissão judicial reconhecida na sentença Compensação entre a agravante 

e a atenuante Possibilidade Recurso provido em parte para redução das 

penas. (TJ-SP - APL: 00001376720128260161 SP 0000137-67.2012.8.26.0161, 
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Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2015, 4ª Câmara 

Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 30/03/2015)  

Desse modo, acertada a condenação dos réus pela prática de roubo majorado, 

não havendo se falar em desclassificação do delito para furto, visto que 

fartamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça, exercida com 

emprego de arma de fogo para subtração da coisa.  

Por outro lado, merece acolhimento o pleito Defensivo de reconhecimento de 

crime único, em lugar de concurso de crimes.  

Com efeito, não obstante mais de um patrimônio tenha sido atingido pela 

conduta delitiva praticada pelos réus e seus cúmplices, não era caso de 

reconhecimento do concurso de crimes, pois da análise minuciosa dos fatos 

verifica-se que a conduta dos criminosos foi única e com finalidade determinada, 

ou seja, a intenção era de assaltar os bens de quem estava dentro da residência 

que invadiram, pouco importando o número de pessoas presentes no momento 

da ação.  

Nesse sentido:  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. 

PATRIMÔNIO ÚNICO. CONCURSO DE CRIMES. NÃO 

OCORRÊNCIA. No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada 

à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, 

ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça 

contra mais de uma pessoa. (...)” Agravo regimental improvido. (AgRg no 

REsp 1490894/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 

TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015)  
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Das reprimendas:  

Em relação à ré Patricia.  

A basilar foi corretamente estabelecida 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 4 

anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso, tendo 

em vista os maus antecedentes da ré (que ostenta condenação anterior com 

trânsito em julgado por furto e falsidade ideológica fl. 13 do apenso).  

Na segunda fase da individualização não incidiram atenuantes ou agravantes, 

razão pela qual as reprimendas não foram alteradas.  

Depois, irrepreensível, também, a valoração especial de 5/12, resultando 6 anos, 

7 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, 

ante a presença de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego de 

arma e restrição da liberdade das vítimas), não havendo se falar em redução, 

pois um número maior de causas de aumento autoriza a elevação mais 

significativa da pena para que haja a sua justa adequação à maior periculosidade 

revelada pelos agentes que se valem de mais recursos para vencer a resistência 

das vítimas e assim consumar o crime; não se olvidando ainda que tal 

entendimento cumpre fielmente o princípio da individualização das penas.  

Em relação ao réu Henrique:  

A basilar foi fixada no piso, ou seja, 4 anos de reclusão, além do pagamento de 

10 dias-multa, no piso.  

Na segunda fase da individualização incidiu a agravante da reincidência 

(condenação anterior com trânsito em julgado por roubo fls. 7/8 do apenso), 

resultando 4 anos e 8 meses de reclusão além do pagamento de 11 dias-multa, 

no piso.  
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Depois, irrepreensível, também, a valoração especial de 5/12, resultando 6 anos, 

7 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, 

ante a presença de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego de 

arma e restrição da liberdade das vítimas), não havendo se falar em redução, 

pois um número maior de causas de aumento autoriza a elevação mais 

significativa da pena para que haja a sua justa adequação à maior periculosidade 

revelada pelos agentes que se valem de mais recursos para vencer a resistência 

das vítimas e assim consumar o crime; não se olvidando ainda que tal 

entendimento cumpre fielmente o princípio da individualização das penas.  

Por outro lado, não merece provimento o apelo do Ministério Público, para 

afastar a detração implementada pelo juiz sentenciante, relativamente ao tempo 

em que os réus estiveram presos cautelarmente.  

Não se despreza que em regra a redução da pena, em virtude da detração penal, 

deva ser apreciada pelo Juízo da Execução (artigo 66, inciso III, alínea c, da 

LEP), já que possui informações sobre outras prisões cautelares eventualmente 

decretadas por juízos diversos, assim como acerca da existência de execuções 

penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado.  

Todavia, na hipótese em tela o juiz sentenciante detinha as informações 

necessárias (conforme se observa à fl. 323) para efetuar a detração (nos termos 

do artigo 42 do CP), motivo pelo deve ser mantida.  

Desse modo, seguindo idênticos parâmetros adotados pelo magistrado a quo (fl. 

323) e considerando o tempo de prisão provisória dos réus, chega-se à pena 

definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, 
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no piso, para a ré Patrícia e à sanção de 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, 

além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, para o réu Henrique .  

A imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena era de 

rigor, sendo inviável a concessão de regime mais bando, tendo em vista as 

circunstâncias do crime cometido, que agridem de forma intensa a sociedade, ao 

causar intranquilidade pelo temor de sofrer agressões físicas nos assaltos, e 

certamente a repercussão social desse delito decorre da banalização da vida em 

relação ao patrimônio obtido pelo criminoso, a exigir resposta estatal severa.  

Nesse sentido já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:  

“Justificada fixação do cumprimento inicial da pena imposta em regime 

fechado em face da periculosidade do agente decorrente da prática de roubo 

com duas qualificadoras (uma das quais foi o emprego de arma), 

constrangendo-se as vitimas a permanecerem no veículo roubado ainda que 

por curto espaço de tempo, máxime em vista da crescente onda de assaltos 

a mão armada e de crimes violentos que assola o país. 'Habeas Corpus' 

indeferido” (HC 70557, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, 

Ement Vol -01729-02 PP-00240).  

E, também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:  

RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da pena-

base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais 

brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e 

fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). 2. A gravidade do crime 

e a periculosidade do agente, são circunstâncias aptas a autorizar a 

preterição de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso 
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(fechado). 3. Precedentes do STF - HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso 

improvido (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

SEXTA TURMA).  

Considerando o montante de pena aplicada aos réus e que o crime foi cometido 

com violência e grave ameaça, inviável a substituição da carcerária por restritiva 

de direitos (artigo 44, I, do CP).  

Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso do Ministério Público 

e dá-se parcial provimento aos apelos defensivos, para impor à ré 

PATRICIA DE OLIVEIRA a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no 

regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso; ao réu 

HENRIQUE PEREIRA à pena de 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, no 

regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, ambos 

por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código 

Penal.  

WILLIAN CAMPOS 

Desembargador Relator” [g.n.] 

 

 

 Assim decidindo, a Douta Câmara Julgadora o artigo 42 do 

Código Penal e o artigo 66, inciso III, alínea c da Lei de Execução Penal, abrindo 

ensanchas à interposição do presente recurso especial, com fundamento no 

permissivo constitucional do artigo 105, inciso III, alínea a da Constituição 

Federal. 

 As teses ora defendidas são: 
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1. Detração é o cômputo [não o desconto], na pena privativa de liberdade, do 

tempo de prisão processual do acusado, conforme o artigo 42 do Código Penal; 

2. Compete ao juiz da execução penal a detração da pena, a teor do disposto no 

artigo 66, inciso III, alínea c da Lei de Execução Penal. 

 

 

2 – DA JURISPRUDÊNCIA. 

  

 A orientação vigente na Colenda Corte Superior de Justiça é no 

sentido de que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz da 

sentença a proceder ao cômputo do tempo de prisão processual do acusado, para 

o fim de se estipular o regime inicial. 

 Nesse sentido: 

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO 

AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO 

REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 

CONHECIMENTO. 

(...) 

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO 

CP). DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DA 

PRISÃO PROVISÓRIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME 

INICIAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. 

MODO FECHADO MANTIDO COM FUNDAMENTO NA 
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REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). PENA-

BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

1. A detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, 

incluído pela Lei nº 12.736/2012, refere-se à necessidade de 

computar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de 

internação do sentenciado, para fins de fixação do regime 

inicial. 

2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o 

modo mais benéfico para início do desconto da reprimenda, 

podendo manter o mais gravoso ainda que o quantum da pena 

resultante permita a fixação de regime mais brando. 

3. In casu, correta a manutenção do modo fechado, porquanto, 

ainda que realizada a detração penal, vê-se que o paciente é 

reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo, pela 

presença de circunstância judicial desfavorável (maus 

antecedentes), assim, o regime mais severo é o que se mostra 

mais adequado para a prevenção e repressão do delito 

denunciado, nos termos do ar.t 33, § 2º e § 3º, do Código 

Penal. 

3. Habeas corpus não conhecido." 
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(STJ, HC 356658, rel. Min. Jorge Mussi, T5-Quinta Turma, j. 

em 02/08/2016, DJe de 09/08/2016) 

 

 

3 – DA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL E 

AO ARTIGO 66, INCISO III, ALINEA C  

DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 

 

 O v. acórdão contrariou o artigo 42 do Código Penal e o artigo 66, 

inciso III, alínea c da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). 

 Os citados dispositivos de lei federal assim dispõem: 

 

 “Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na 

medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil 

ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação 

em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo 

anterior.” 

 

“Art. 66. Compete ao juiz da execução: 

III – decidir sobre: 

c) detração e remição da pena;” 
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 A interpretação literal da primeira figura revela que a lei penal 

autoriza o cômputo, na pena privativa de liberdade, do tempo de prisão processual 

cumprido no Brasil ou no estrangeiro. E não o desconto do prazo de prisão 

processual nesta pena. 

 A distinção tem efeito prático. 

 A perseverar a interpretação dada pelo juiz e pelo Tribunal a quo 

ao instituto da detração, conceituado pelo artigo 42 do Código Penal: i) seria 

possível, em tese, o cumprimento de mais que 30 (trinta) anos de prisão, o que 

adviria em prejuízo do réu e em interpretação mais prejudicial a ele, do artigo 75 

do Código Penal; ii) haveria mudança no cálculo fracional da pena e, pois, das 

datas-bases para a concessão/obtenção dos benefícios da execução penal; e, por 

fim, iii) ficaria dificultada a elaboração do cálculo de liquidação da pena, em caso 

de múltiplas execuções, o que, inclusive, justifica o acerto da lei, que relegou ao 

juiz da execução penal a tarefa da detração. 

 Exemplificativamente, se o réu foi condenado a 06 (anos) anos de 

reclusão, e cumpriu 01 (um) ano de prisão processual, efetuado o desconto – pela 

detração – pretendido pelas instâncias de origem, resultaria a pena final de 05 

(cinco) anos. Realizado o cálculo de liquidação e fracional da pena, o sentenciado 

cumpriria 1/6 (um sexto) da pena após 10 (dez) meses, de modo que cumpriria 01 

(um) ano e 10 (dez) meses no regime estipulado na sentença. Se o tempo de prisão 

processual fosse apenas computado como tempo de pena cumprida, como ora se 

defende, elaborado o cálculo de liquidação e fracional da pena, o sentenciado já 

teria cumprido 1/6 (um sexto) da pena, fazendo jus, pois, desde logo, à progressão. 
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 Outro exemplo: tome-se o caso de réu condenado a 32 (trinta e 

dois) anos de reclusão, tendo ficado provisoriamente preso por 02 (dois) anos. A 

prevalecer o acórdão ora impugnado, caberia ao juiz, na sentença, proceder à 

subtração, resultando a pena final de 30 (trinta) anos. Nesse caso, não caberia a 

hipótese de unificação especial de pena prevista no artigo 75 do Código Penal, e o 

sentenciado sujeitar-se-ia à pena total de 32 (trinta e dois) anos de prisão. 

 Note-se que a tese ora sustentada é mais favorável ao réu, tendo o 

Ministério Público do Estado de São Paulo a defendido desde a primeira instância, 

mediante interposição de apelação, que foi desprovida. 

 Cuida-se não apenas de interpretação literal do artigo 42 do 

Código Penal, mas também à luz do princípio favor rei. 

 Ora, o princípio favor rei serve de perene fonte de inspiração na 

interpretação da norma penal e processual penal e na apreciação da prova. Expressa 

que, em caso de dúvida, esta deve ser resolvida em favor do réu. Instrumentaliza o 

direito à igualdade substancial, no âmbito do processo penal, de modo a 

reequilibrar situações diferentes. 

 De outra parte, em razão do próprio teor do próprio artigo 387, § 

2º, do Código de Processo Penal, que é claro e preciso, verifica-se que essa norma 

se refere unicamente ao regime inicial de cumprimento de pena, incumbindo ao 

juízo sentenciante a verificação da possibilidade de se estabelecer regime inicial 

mais brando, em razão da aplicação da detração no caso concreto. 

 Sobre o tema, confira-se o que leciona o eminente jurista 

Guilherme de Souza Nucci: 

“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 

42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de 
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qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de 

pena. Isso significa que, inaugurando-se o processo de 

execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão 

cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a 

verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por 

exemplo, a progressão de regime. A Lei 12.736/2012 inovou, 

nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite 

que o julgador promova o desconto pertinente à detração 

para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso 

de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o 

juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se 

autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, 

leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o 

acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a 

nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, 

o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena 

superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o 

julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, 

chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a 

cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois 

potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o 

julgador obrigado a conceder sempre o regime mais 

favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar 

o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, 

indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da 

execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em 
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regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro 

lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já 

descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador 

entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que 

está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o 

entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que 

inclui o regime, de maneira correta.” (Código de Processo 

Penal Comentado, 15.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, 

pág. 868).(grifos nossos) 

 Na mesma linha, a doutrina dos doutos juristas Pedro Henrique 

Demercian e Jorge Assaf Maluly: 

“O § 2º do art. 387 do CPP, no entanto, traz uma novidade...o 

tempo em que o réu esteve preso ou internado no curso da 

ação penal será subtraído da pena fixada na sentença e o 

resultado determinará o regime prisional, observadas as 

regras do art. 33, §2º, do CP. Assim, por exemplo, se, depois 

de operada a detração, o condenado tiver que cumprir mais 

quatro anos, o regime prisional, em tese, será o aberto, por 

força do art. 33, §2º, “c”, do CP. Todavia, nada impede que o 

juiz fixe um regime prisional mais gravoso, 

independentemente do tempo de prisão a cumprir, se as 

circunstâncias judiciais o exigirem, com base nos arts. 33, §3º, 

e 59, ambos do CP.” (Curso de Processo Penal, 9ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2014, pág. 597) (grifo nosso) 
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 De igual forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido que a norma em comento refere-se à detração da pena provisória com 

vistas [apenas] à fixação do regime prisional inicial no momento da condenação, 

e não, pois, ao desconto da pena. 

  Nesse sentido, são as decisões da Egrégia Corte que trazemos à 

colação: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ROUBO. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE 

ANÁLISE DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 

1. Na linha de entendimento das Turmas que integram a 

Terceira Seção deste Sodalício, a detração de que trata o 

artigo 387, § 2.º, do CPP, incluído pela Lei n.º 12.736/2012, 

refere-se à fixação de regime inicial de cumprimento de 

pena, a ser imposto pelo Juízo da condenação por ocasião da 

sentença, oportunidade na qual se computará o período em 

que o condenado permaneceu preso provisoriamente para fins 

de escolha do modo inicial de execução da sanção privativa 

de liberdade, por intenção e determinação do legislador. 

2. O conceito de regime inicial de cumprimento da pena é 

bastante distinto do conceito de progressão de regime, esta 
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sim da competência do Juízo da execução, razão pela qual não 

há falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos 

elencados na LEP. 

3. Proferido o édito condenatório em data posterior à edição 

da Lei n.º 12.736/2012 e havendo tempo de prisão cautelar a 

ser computado na pena aplicada, cabe ao Juízo da condenação 

a análise da detração para fins de fixação do regime 

inicial, circunstância que revela a procedência dos 

argumentos lançados na insurgência especial e reclama a 

manutenção da decisão agravada. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) 

 

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO.TRÁFICO  DE  

DROGAS.  MINORANTE  DO  §  4º  DO  ART.  33  DA  

LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO EM PATAMAR 

AQUÉM DO MÁXIMO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM   

RAZÃO  DA  QUANTIDADE  OU  NATUREZA  DA  

DROGA.  POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME 

PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PREVISÃO LEGAL 

DECLARADA INCONSTITUCIONAL  PELO  STF. 

DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2º, DO CPP.  

INSTITUTO  DO  PROCESSO  DE  CONHECIMENTO.  
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FIXAÇÃO  DO REGIME INICIAL. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o 

Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  

criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da  ordem  

ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 

teratologia. 

2.  Nos  termos  do  entendimento  firmado  pelo  STJ, a 

natureza, a variedade  e  a  quantidade  da  substância  

entorpecente constituem fundamento  idôneo para justificar a 

fixação da minorante do § 4º do art.  33  da Lei n. 11.343/2006 

em patamar inferior ao máximo legal, constituindo,  

outrossim,  justificativa  para a imposição do regime mais 

severo e para o indeferimento da substituição das penas. 

Precedentes. 

3.  Desde o julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI) foi declarada  inconstitucional, incidenter tantum, 

pelo Plenário do STF a  previsão  legal  (art. 2º, § 1º da Lei n. 

8.072/90, na redação da Lei  n.  11.464/2007) que determinava 

a obrigatoriedade de imposição de  regime  inicial  fechado  

aos condenados por crimes hediondos ou equiparados,  

devendo  as  regras  do  art.  33 do CP ser utilizadas também 

na fixação do regime prisional inicial dos crimes hediondos e 

equiparados. 
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4.  A  detração  prevista  no  art.  387,  § 2º, do CPP, se 

refere à fixação de regime inicial de cumprimento de pena, 

a ser imposto pelo Juízo da condenação por ocasião da 

sentença, oportunidade na qual se computará   o   período   em   

que   o  condenado  permaneceu  preso provisoriamente  para 

fins de escolha do modo inicial de execução da sanção  

privativa  de  liberdade,  por  intenção  e  determinação do 

legislador  (AgRg  no  AREsp  652.915/DF, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA  TURMA,  julgado  em  

01/03/2016,  DJe  09/03/2016),  não  se tratando,  portanto,  

de progressão de regime, instituto da execução da pena. 

5.  Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de 

ofício, para fixar  o  regime semiaberto de cumprimento de 

pena e para determinar que  o Tribunal de origem proceda à 

avaliação do pedido de detração, nos termos do 387, § 2º, do 

CPP. 

(HC 354.788/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016) 

 

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  EM  

SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  

CABÍVEL.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO 

CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.  

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra 

o ato apontado  como  coator,  pois  o  ordenamento jurídico 
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prevê recurso específico  para  tal  fim,  circunstância  que  

impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 

2.  Contudo,  o alegado constrangimento ilegal será analisado 

para a verificação  da  eventual  possibilidade  de atuação ex 

officio, nos termos   do   artigo  654,  §  2º,  do  Código  de  

Processo  Penal. 

ROUBO  MAJORADO  (ART.  157,  §  2º, INCISOS I E II 

DO CP). DETRAÇÃO PENAL.  CÔMPUTO DO TEMPO 

DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME 

INICIAL.  ART. 387, § 2º, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. 

MODO FECHADO MANTIDO COM FUNDAMENTO NA 

REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL (MAUS   ANTECEDENTES).  PENA-

BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  

LEGAL.ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

1.  A  detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, 

incluído pela  Lei  n.º  12.736/2012,  refere-se  à necessidade 

de computar o tempo  de  prisão  provisória,  

administrativa  ou  de internação do sentenciado, para fins 

de fixação do regime inicial. 

2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o 

modo mais benéfico  para  início  do  desconto da reprimenda, 

podendo manter o mais  gravoso ainda que quantum de pena 

resultante permita a fixação de regime mais brando. 
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3.  In  casu, correta a manutenção do modo fechado, 

porquanto, ainda que realizada a detração penal, vê-se que o 

paciente é reincidente e a   pena-base   foi   fixada  acima  do  

mínimo,  pela  presença  de circunstância  judicial  

desfavorável  (maus antecedentes), assim, o regime  mais 

severo é o que se mostra mais adequado para a prevenção e  

repressão  do  delito denunciado, nos termos do art. 33, § 2º e 

§ 3º, do Código Penal. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 356.658/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) 

 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CONHECIMENTO DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. 

DOSIMETRIA DA PENA.   REINCIDÊNCIA  DEPURADA  

UTILIZADA  COMO  MAUS  

ANTECEDENTES.POSSIBILIDADE.   FIXAÇÃO  DO  

REGIME  MAIS  GRAVOSO.  CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS. PLEITO DE DETRAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 387, §  2º,  DO CPP. FIXAÇÃO 

DE REGIME INICIAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO   DE  CONHECIMENTO.  OMISSÃO.  

ILEGALIDADE.  INDEFERIMENTO  DA 

SUBSTITUIÇÃO  DAS  PENAS.  FUNDAMENTO  
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CONCRETO.  HABEAS  CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o 

Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  

criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da  ordem  

ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 

teratologia. 

2.  Embora  não  possam  caracterizar a reincidência, as 

condenações definitivas  que já ultrapassaram o período 

depurador do art. 64, I, do  Código  Penal,  podem  ser 

utilizadas como maus antecedentes, na primeira fase da 

dosimetria. Precedentes. 

3.  É legítima a fixação de regime inicial semiaberto a réu 

primário condenado  a  pena  inferior a 4 anos, se a pena-base 

ficou acima do mínimo legal. Precedentes. 

4.  A  detração  prevista  no  art.  387,  § 2º, do CPP, se 

refere à fixação de regime inicial de cumprimento de pena, 

a ser imposto pelo Juízo da condenação por ocasião da 

sentença, oportunidade na qual se computará   o   período   em   

que   o  condenado  permaneceu  preso provisoriamente  para 

fins de escolha do modo inicial de execução da sanção  

privativa  de  liberdade,  por  intenção  e  determinação do 

legislador  (AgRg  no  AREsp  652.915/DF, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA  TURMA,  julgado  em  
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01/03/2016,  DJe  09/03/2016),  não  se tratando,  portanto, de 

progressão de regime, instituto cuja análise compete ao juízo 

da execução da pena. 

5.  Não há ilegalidade no indeferimento do pleito de 

substituição da pena   privativa   de  liberdade  por  restritivas  

de  direitos  se concretamente fundamentado. 

6.  Habeas  corpus não conhecido, mas, concedida a ordem, 

de ofício, para para que o juízo das execuções proceda à nova 

fixação do regime inicial  de  cumprimento  da pena, com 

observância às regras do art. 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal. 

(HC 338.560/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) 

 

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. 

ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSIÇÃO DO 

REGIME FECHADO. CARÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA  440/STJ. 

DETRAÇÃO DE REGIME. SENTENÇA TRANSITADA 

EM JULGADO, COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  

EXECUÇÃO.  ORDEM  NÃO CONHECIDA E HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus  

substitutivo do recurso legalmente  previsto  para a hipótese, 
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impondo-se o não conhecimento da  impetração,  salvo  

quando  constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado. 

2.  Os  fundamentos genéricos utilizados do decreto 

condenatório não constituem  motivação  suficiente  para  

justificar  a  imposição de regime prisional mais gravoso que 

o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º  e 3º, do Código Penal), 

contrariando a Súmula 440 deste Superior Tribunal. 

3.  A teor dos artigos 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, c/c 59, ambos 

do CP, não se afigura idônea a justificativa apresentada para 

afastar a aplicação  ao  caso  concreto  do regime semiaberto 

para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 

4.  Com  o  advento  da  Lei  n. 12.736/2012, o Juiz 

processante, ao proferir sentença condenatória, deverá 

detrair o período de custódia cautelar   para   fins  de  

fixação  do  regime  prisional.  Forçoso reconhecer  que  §  

2º  do  art. 387 do Código de Processo Penal não versa  sobre  

progressão  de  regime prisional, instituto próprio da execução  

penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer 

regime inicial menos severo, descontando-se da pena 

aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 

5.  As  alterações  trazidas  pelo diploma legal 

supramencionado não afastaram  a  competência  concorrente 

do Juízo das Execuções para a detração,  nos  termos do art. 

66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado 
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sentenciado não houver adotado tal providência. Tratando-se  

de decreto condenatório já transitado, deve o Juízo das 

Execuções   verificar  a  possibilidade  de  fixação  de  regime  

de cumprimento da pena em regime mais brando. 

6.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de 

ofício, para estabelecer  o  regime  inicialmente  semiaberto  

para o desconto da reprimenda  imposta  ao  paciente  e para 

determinar que o Juízo das Execuções  avalie  a  possibilidade  

de  fixação de regime prisional menos severo, considerando o 

instituto da detração. 

(HC 347.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) 

 

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. 

-  O  Superior  Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento 

firmado pela  Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

não tem admitido a impetração  de  habeas  corpus  em  

substituição ao recurso próprio, prestigiando  o sistema 
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recursal ao tempo que preserva a importância e  a  utilidade  

do  writ,  visto  permitir a concessão da ordem, de ofício, nos 

casos de flagrante ilegalidade. 

-  Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a 

definição do regime  prisional  não  está  condicionada,  de  

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  
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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. 

(HC 355.088/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016) 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 

11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DE QUE O 

PACIENTE DEDICAVA-SE ÀS ATIVIDADES 

CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 

ANOS. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O 

INSTITUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE 

QUE DEVE SER FEITA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. 

PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ANÁLISE 

PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM 

CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 
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1. Concluído pelo Tribunal de origem, com arrimo nos fatos 

da causa, que o paciente se dedicava às atividades criminosas 

não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto 

não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 

n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há 

necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, 

providência incabível na via estreita do habeas corpus. 

2. 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, próprio da execução penal, tendo em vista 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 juízo sentenciante a 

verificação da possibilidade de se estabelecer regime 

inicial mais brando, tendo em vista a aplicação da 

detração no caso concreto. Notabiliza-se, pois,  que o 

mencionado artigo não diz respeito à 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. Deve ser afastado o óbice apontado pela Corte de 

origem para deixar de analisar o tema ora em testilha. 

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

                PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

  

 45 

segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a 

pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final 

alcançado 5 anos e 10 meses de reclusão, não é possível a 

pretendida substituição. 

4. Diante da possibilidade de alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena pelo Tribunal de origem, resta 

prejudicada a análise do pleito de estabelecimento de regime 

inicial aberto, tendo em vista que a matéria será novamente 

analisada quando na nova fixação do regime de resgate da 

reprimenda corporal. 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 

a fim de afastar o óbice apontado pelo Colegiado estadual para 

deixar de examinar a possibilidade de aplicação da detração, 

determinando ao Tribunal a quo que reavalie o regime inicial 

de cumprimento de pena à luz do disposto no art. 387, § 2º, do 

Código Penal. 

(HC 325.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, 

DJe 30/09/2015) 

 Verifica-se, assim, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência do 

E. STJ, confirmam que a detração prevista pelo art. 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, aplica-se tão-somente para fins de fixação do regime prisional 

inicial, inexistindo previsão legal para o desconto da pena privativa de liberdade, 

máxime em sede de sentença condenatória. 
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 Na hipótese dos autos, o v. acórdão confirmou a subtração feita 

pela MMª Juíza sentenciante que, ao fixar a pena, descontou o tempo de prisão 

processual dos acusados. Com isso, as instâncias de origem violaram, a um só 

tempo, a regra de competência funcional do juiz da execução penal, insculpida no 

artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal como também o próprio 

conceito do instituto, que se caracteriza pelo cômputo na pena [e não pelo desconto 

do tempo]. 

  Desse modo, não cabia às instâncias de origem procederem ao 

desconto, nas penas privativa de liberdade, de 15 (quinze) meses e 10 (dez) dias, 

em relação à ré PATRÍCIA DE OLIVEIRA, e de 10 (dez) meses e 15 (quinze) 

dias, em relação a HENRIQUE PEREIRA, relativos ao tempo de prisão processual 

dos acusados, desde janeiro de 2015 (fls. 64 e 323). 

 A detração não se confunde com desconto e, por outra volta, a 

previsão contida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal somente poderia 

autorizar a estipulação do regime inicial prisional, jamais o desconto do tempo de 

prisão processual na pena privativa de liberdade. 

 Em síntese: 

1. Detração é o cômputo [e não o desconto], na pena privativa de liberdade, do 

tempo de prisão processual do acusado, conforme o artigo 42 do Código Penal; 

2. Compete ao juiz da execução penal a detração da pena, a teor do disposto no 

artigo 66, inciso III, alínea c da Lei de Execução Penal. 

 

4 - DO PEDIDO. 
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  Ante o exposto, demonstrada a contrariedade a dispositivos de leis 

federais, o Ministério Público do Estado de São Paulo aguarda que seja deferido 

o processamento do presente recurso especial, a fim de que, subindo à elevada 

apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mereça conhecimento e 

provimento, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, afastando-se o 

desconto, nas penas privativas de liberdade, do tempo de prisão processual dos 

acusados (15 (quinze) meses e 10 (dez) dias, em relação à ré PATRÍCIA DE 

OLIVEIRA, e de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, em relação a HENRIQUE 

PEREIRA). 

 São Paulo, 10 de setembro de 2019. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

LUIS FERNANDO DE MORAES MANZANO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


