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Tese 502 

 PROGRESSÃO DE REGIME – RÉU CONDENADO POR CRIME 

HEDIONDO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – 

CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 60% PARA PREENCHIMENTO DO 

REQUISITO OBJETIVO – INTELIGÊNCIA DO  ART. 112, VII, DA 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. Tendo em vista que o art. 112, VII, da 

LEP não utiliza o termo “reincidente específico” a aplicação das 

frações previstas nos incisos IV, VI e VII, baseia-se na recidiva, 

independentemente da natureza do crime anterior. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO 

CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Agravo de Execução Penal nº 0002030-84.2020.8.26.0041 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos do Agravo 

de Execução Penal nº 0002030-84.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que figura 

como Agravante RICARDO WILLIANS DA SILVA, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, art. 255, § 1o, do RISTJ 

e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  para o Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1. HIPÓTESE EM EXAME.  

 

          RICARDO WILLIANS DA SILVA teve em seu desfavor decisão judicial (fls. 

49/50) que homologou o cálculo de pena, em que foi estabelecida a fração de 3/5 de 

cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo sua alegação de que, diante da 

edição da Lei nº 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do 

benefício deveria ser de 40%. 

 

 Inconformado com a decisão, o recorrente agravou em execução, alegando  

que, embora condenado pelo crime de tráfico de drogas e reincidente, não é ”reincidente na 

prática de crime hediondo ou equiparado”, de sorte que não teria aplicação da regra 

estabelecida no inciso VII, do artigo 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida 

pela Lei nº 13.964/19) que exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão. 

Preconizou que, dada a situação do recorrente, o tempo de progressão corresponde ao 
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cumprimento de ao menos 40% da pena, nos termos do inciso V, do citado artigo de lei, 

aplicável em razão do princípio do “favor rei”, já que a hipótese, rigorosamente, não se 

enquadraria em nenhuma das situações descritas na lei. Buscou, neste sentido, o 

provimento do recurso, a fim de que fosse definido, para fins de progressão de regime, o 

prazo correspondente ao cumprimento de no mínimo de 40% da pena (fls. 01/06). 

  Processado o recurso, com manutenção da decisão agravada (fls. 71), a D. 

Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 80/82). 

 A Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Deram provimento ao recurso, a fim de 

determinar a alteração do cálculo de pena, estabelecendo o que prazo para progressão de 

regime consiste no cumprimento de ao menos 40% da pena. V. U., de conformidade com o 

voto do relator, que integra este acórdão”. (Acórdão fls. 85/89).  

Com a devida vênia, ao acolher o apelo defensivo, reconhecendo 

percentual diferente daquele estipulado por lei, para progressão de regime, a douta 14ª 

Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acabou por negar 

vigência ao disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, legitimando, 

dessarte, a interposição do presente recurso especial, pela alínea “a” do permissivo 

constitucional, à vista da seguinte tese: 

Progressão de regime. Réu condenado por crime hediondo. Reincidente não 

específico. Cumprimento mínimo de 60% para preenchimento do requisito 

objetivo. Inteligência ao disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução 

Penal.   

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL 

  O agravante (reincidente comum – condenação por crime de furto) foi  

condenado pela prática de crime assemelhado a hediondo – tráfico de drogas, à pena de 

reclusão de 09 anos e 26 dias, em regime inicial fechado, além da pena de 900 dias-multa, 

por infringência ao disposto  no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de 
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Drogas, fato este ocorrido em 01.10.2019, com recebimento da denúncia aos 04.11.2019, 

sentença prolatada aos 11.12.2019 e trânsito em julgado para o Ministério Público aos 

16.12.2019. 

  Por oportunidade da elaboração do cálculo de pena, com apoio ao artigo 

2º, §2º, da Lei dos Crimes Hediondos (vigente à época), foi aplicado o percentual de 3/5 

(equivalente a 60% da pena) para progressão, como requisito objetivo a ser observado. 

  Posteriormente, referido dispositivo (art. 2º, §2º, da Lei dos Crimes 

Hediondos) foi expressamente revogado pelo pacote anticrime (Lei n. 13.964/2019) e, com a 

máxima venia, equivocada foi a interpretação dada ao novel dispositivo, ao determinar que a 

nova lei impôs requisito especial em relação a lei anterior e, por tal lacuna existente, não 

teria outra opção senão aplicar melhor interpretação em homenagem ao “favor rei”. 

 Preceitua o artigo 112 da Lei de Execução Penal: 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 

transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 

cumprido ao menos:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 

cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem 

violência à pessoa ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 

cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com 

violência à pessoa ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime 

hediondo ou equiparado, se for primário;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:     (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019) 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for 

primário, vedado o livramento condicional;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
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b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa 

estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou     (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019) 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;     (Incluído pela 

Lei nº 13.964, de 2019) 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime 

hediondo ou equiparado;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo 

ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.     (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar 

boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas 

que vedam a progressão.    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 Com efeito, em devida atenção a nova sistemática para a progressão de 

regime, nota-se que o legislador vem ao encontro dos anseios sociais no endurecimento do 

cumprimento de pena e nisto que reside a mens legis, que nas palavras da Prof. Maria 

Helena Diniz é a “Intenção ou pensamento do legislador ao elaborar a norma" (Dicionário 

Jurídico. 3ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. vol. J-P. pag. 275.). 

  Pois bem, para corroborar esse pensamento basta interpretar o novo 

artigo 112, do LEP, em que pese a sua truncada redação. 

  A exemplo verifica-se o que dispõe o inciso II:  

 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem 

violência à pessoa ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

  Ao avaliar o alcance da lei, não há como fechar os olhos para a hipótese em 

que o agente é reincidente em crime praticado de sem violência ou grave ameaça, e negar 

vigência ao disposto no citado inciso II, ou seja, estaria a circunstância agravante da 

reincidência recebendo tratamento distinto, inserindo-a em letra morta, passando a dar 

tratamento igual a situações absolutamente distintas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
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  A exemplo. Hipótese em que o agente pratica crime de roubo e é 

reincidente em crime de furto. Estaríamos diante da situação prevista no inciso I, ou seja, 

percentual e 16%, ou seria a mens legis a aplicação do disposto no inciso II (20%)? 

  Na mesma esteira, em hipótese inversa, teríamos aplicação do percentual 

de 20% na situação em que o réu tivesse praticado crime de furto, sendo reincidente em 

crime de roubo.    

  Ad argumentandum tantum, ainda na análise deste dispositivo, embora 

apresente truncada redação, na lição de Victor Eduardo Rios Gonçalves (in Curso de Direito 

Penal – Parte Geral. v1. 4ª ed. Saraiva. 2020, p. 200), verifica-se que não há menção de reincidência 

específica, de modo que a regra se aplica tanto a quem foi condenado por furto e furto, com 

também a quem foi condenado anteriormente por roubo (que pressupõe violência ou grave 

ameaça conta pessoa) e depois por furto (crime sem violência ou grave ameaça).  

  Arremata o autor que, a interpretação da lei não pode levar a conclusões 

ilógicas e absurdas, pois nenhum sentido faria o tempo de cumprimento de pena ser maior 

numa hipótese menos grave, v.g. furto e furto, ao invés de furto e roubo (idem, p. 201). 

  Diferente não é a interpretação a ser dada ao disposto no inciso IV, que 

prevê a seguinte hipótese: 

 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com 

violência à pessoa ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

  O dispositivo igualmente possui redação truncada e o espírito e alcance da 

lei deve ser norte da sua interpretação, visando extrair sua real vontade.  

  Novamente como não prevê a reincidência específica, tem igualmente 

aplicação pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, desde que o réu 

não seja reincidente pela prática de qualquer crime anterior, independente da sua natureza 

(com ou sem violência contra a pessoa) 

 

  Na mesma esteira, não é outra a interpretação, e nem poderia ser 

diferente, a ser dada ao dispositivo previsto no inciso VII, na hipótese em que o agente foi 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
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condenado a crime hediondo ou assemelhado, sendo reincidente em crime comum, como 

nos presentes autos. 

  Dispõe o inciso VII:  

 

  VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na 

prática de crime hediondo ou equiparado;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

  Como já mencionado nos dispositivos anteriores, deve-se ressaltar que o 

legislador não exigiu reincidência específica. Por tal razão, essa regra tem aplicação ao 

condenado por crime hediondo ou assemelhado sendo reincidente, ainda que pela prática 

de crime de outra natureza.  

  Retomar o raciocínio, agora levando em conta o disposto nos incisos V e 

VII, poderíamos nos deparar com a seguinte e assimétrica interpretação, como aquela 

exarada no V. Acórdão, isto porque o inciso V exige, expressamente, que o réu seja primário, 

o que não é a hipótese dos autos. 

  Ora, estaríamos dando tratamento igual a situações absolutamente 

distintas e esta não foi, e não é, a intenção do legislador. 

 Em permissa venia, diante da truncada (para não falar ambígua) redação 

dos incisos do artigo 112, da LEP, o Ministério Público, preocupado com a possiblidade de 

equivocadas interpretações, deliberou pelo enunciado n. 49, a seguir espelhado: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4


 

 Procuradoria-geral de Justiça 

Setor de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Procuradoria-geral de Justiça 

Setor de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais 

 

 

 

                       

 

  A persistir o equívoco na aplicação dos percentuais previstos no novel 

dispositivo, estaríamos contrariando o princípio da proibição da proteção deficiente, 

possibilitando descompasso social, isto porque, o artigo 112 da LEP não utiliza o termo 

“reincidente específico”, e a aplicação das frações previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia 

na recidiva, independentemente da natureza do crime anterior.  

  A respeito, importante mencionar o voto proferido pelo Eminente Ministro 

GILMAR MENDES, no Recurso Extraordinário n. 418.376-5/MS: 

"Quanto à proibição de proteção deficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie 
de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na 
proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade.  
A proibição de proteção deficiente adquire importância na aplicação dos direitos 
fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção, que se 
consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito 
penal para garantir a proteção de um direito fundamental. Nesse sentido, ensina o 
Professor Lênio Streck: 

“Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade possui 
uma dupla face: de proteção positiva e de proteção de omissões 
estatais. Ou seja, a inconstitucionalidade  pode ser decorrente de 
excesso do Estado, caso em que determinado ato é 
desarrazoado, resultando desproporcional o resultado do 
sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a 
inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um 
direito fundamental-social, como ocorre quando o Estado abre 
mão do uso de  determinadas sanções penais ou administrativas 
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para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do 
princípio da proporcionalidade decorre da necessária vinculação 
de todos os atos estatais à materialidade da Constituição, e que 
tem como consequência a sensível diminuição da 
discricionariedade (liberdade de conformação) do legislador.' 
(STRECK, Lênio Luiz. A dupla face do princípio da 
proporcionalidade: da proibição de excesso [Übermassverbot] à 
proibição de proteção deficiente [Untermassverbot] ou de como 
não há blindagem contra normas penais 
inconstitucionais. Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 97, mar. 2005, 
p. 180). 

 

No mesmo sentido, o Professor Ingo Sarlet: 

'A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria da 
proibição de excesso, já que abrange, (...), um dever de proteção 
por parte do Estado, inclusive quanto a agressões contra direitos 
fundamentais provenientes de terceiros, de tal sorte que se está 
diante de dimensões que reclamam maior densificação, 
notadamente no que diz com os desdobramentos da assim 
chamada proibição de insuficiência no campo jurídico-penal e, 
por conseguinte, na esfera da política criminal, onde 
encontramos um elenco significativo de exemplos a serem 
explorados.' (SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e 
proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais 
entre a proibição de excesso e de insuficiência. Revista da Ajuris, 
ano XXXII, n. 98, jun. 2005, p. 107) 

 

E continua o Professor Ingo Sarlet: 

'A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-se 
habitualmente representada por uma omissão (ainda que 
parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de um 
imperativo constitucional, no caso, um imperativo de tutela ou 
dever de proteção, mas não se esgota nesta dimensão (o que 
bem demonstra o exemplo da descriminalização de condutas já 
tipificadas pela legislação penal e onde não se trata, 
propriamente, duma omissão no sentido pelo menos habitual do 
termo).' (SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e 
proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais 
entre a proibição de excesso e de insuficiência. Revista da Ajuris, 
ano XXXII, n. 98, jun. 2005, p. 132)." 
 

 De outra banda, nunca é demais lembrar que a norma, de caráter penal, 

não retroage para atingir fatos acontecidos antes da sua vigência. 
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  No entanto, a determinação antes tratada na norma revogada prevista no 

artigo 2º, §2º, da Lei dos Crimes Hediondos (3/5, sendo o réu reincidente), é exatamente 

igual à norma vigente, prevista no inciso VII (60%, sendo o réu reincidente). 

 Destarte, de rigor a cassação do v. acórdão recorrido, restabelecendo o 

cálculo da pena elaborado em de 1ª Instância. 

 

3. DO PEDIDO DA REFORMA. 

 Ante todo o exposto, demonstrado,  fundamentadamente,  o maltrato ao 

art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, 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, restabelecendo 

a decisão prolatada pelo Juiz da Execução da Pena, relativa ao percentual utilizado no cálculo 

da pena. 

 

São Paulo, 13 de maio de 2020. 

Luis Marcelo Mileo Theodoro 
Promotor de Justiça designado em 2ª Instância 

(Portaria nº 2653/2019, publicada no DOESP de 1º/03/2019) 


