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Tese 504 

EXECUÇÃO PENAL – PENAS RECLUSIVA E DETENTIVA – 

REGIME DEFINIDO PELA SOMA DAS PENAS.  

Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo 

processo ou em processos distintos, ainda que a penas privativas 

de liberdade de naturezas reclusiva e detentiva, a determinação do 

regime de cumprimento será feita nos termos do art. 111, da LEP, 

pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, 

quando for o caso, a detração ou remição.  

 

 

 

 

 

file:///D:/TESES/TESES%20PROVISÓRIAS/excepcionais-alfabetico.doc
file:///D:/TESES/TESES%20PROVISÓRIAS/excepcionais-numerico.doc
file:///D:/TESES/indice.doc


                                                                                                              
2 de 23 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Agravo de Execução Penal nº 0009648-10.2019.8.26.0496  

 

 

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de Agravo de Execução Penal nº 0009648-10.2019.8.26.0496, em 

que figura como agravante WESLEY JOSÉ MIOTO, vem perante Vossa 

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

Constituição Federal, art. 255, § 2o, 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 – RESUMO DOS AUTOS 
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   WESLEY JOSÉ MIOTO foi condenado como incurso no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 

no regime inicial fechado, e multa, de 500 (quinhentos) dias-multa, no 

valor mínimo legal permitido para cada dia-multa e no art. 12, da Lei n.º 

10.826/03, a cumprir a pena de 01 (um) ano de detenção, no regime 

inicial aberto e multa de 10 (dez) dias-multa. Foi negada a substituição da 

pena (fls. 06/12). 

    Em incidente de unificação de regime de penas, foi 

determinada a unificação do regime de penas para fechado (autos 

0008880-84.2019.8.26.0496) – fls. 15/21. 

    A defesa agravou da decisão que determinou a unificação de 

penas e a D. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento (fls. 40/46).  

    Entretanto, o acórdão de fls. 52/55 decidiu afastar a 

unificação de penas que havia sido determinada. Ao final, determinou-se 

“cassar a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de 

direitos em privativa de liberdade, ficando aquela sanção restritiva 

suspensa até que seu cumprimento se torne possível”. Anote-se que não 

havia pena restritiva aplicada, conforme fls. 06/12.  

 

    Eis o teor do acórdão de fls. 52/55: 
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    Foram então opostos embargos de declaração pelo Ministério 

Público (fls. 01/03 – apenso de embargos) ante a obscuridade apresentada 

(não havia pena restritiva aplicada) bem como para que se esclarecesse o 

motivo da não aplicação do art. 111, LEP. 

   Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo rejeitou os embargos, entendendo não haver vícios que 

devessem ser sanados (fls. 08/12 – apenso de embargos). Persistiu a Col. 

Câmara sem apreciar as obscuridades apontadas. 

    Eis o teor do v. acórdão ora recorrido: 
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    Ao rejeitar os embargos de declaração, a Egrégia Corte 

Paulista contrariou e negou vigência ao disposto no art. 619, do Código de 

Processo Penal, autorizando o presente inconformismo, com base na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“Se, apesar de provocado, via embargos de declaração, o Tribunal a 

quo deixa de emitir pronunciamento acerca dos pontos tidos como 

omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial 

alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a anulação do 

acórdão proferido quando do julgamento dos embargos”. 

 

    Outrossim, ao deixar de aplicar o art. 111 da Lei de Execução 

Penal, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou vigência ao disposto no 

mencionado dispositivo, autorizando o presente inconformismo, com base 

na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo 

processo ou em processos distintos, ainda que a penas privativas de 

liberdade de naturezas reclusiva e detentiva, a determinação do 

regime de cumprimento será feita nos termos do art. 111, da LEP, 

pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando 

for o caso, a detração ou remição”. 

 

 

2. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 
LEI FEDERAL (arts. 619, do Código de Processo Penal)  

 

Tese 1: “Se, apesar de provocado, via embargos de declaração, o 
Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos pontos 
tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 
especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a 
anulação do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos.  
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  No caso em exame, houve oposição de embargos 

declaratórios pelo Ministério Público com vistas a sanar omissão do v. 

acórdão recorrido, relativo à determinação de cassação de “decisão que 

teria determinado a conversão da pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade” (o que não se verificou nos autos) bem como o 

motivo da não aplicação da regra clara do art. 111 da Lei de Execução 

Penal. O Tribunal recorrido não se manifestou claramente sobre a 

obscuridade, prejudicando o prequestionamento da matéria. 

    De acordo com o disposto no artigo 1025 do Código de 

Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 

embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os 

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal 

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 

   “Ad cautelam”, entretanto, cumpre salientar que, conforme 

já entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, rejeitados os 

Embargos que buscavam o prequestionamento explícito da matéria de 

direito federal, impõe-se a interposição de Recurso Especial, com amparo 

na negativa de vigência do artigo 619 do Código de Processo Penal. 

 

 Confira-se a propósito: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA QUE NÃO TERIA 
ABRANGIDO TODOS OS CRIMINOSOS. OFENSA AO PRINCIPIO DA 
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL: INEXISTENCIA, POIS TAL 
PRINCÍPIO SO SE APLICA NA HIPOTESE DE AÇÃO PENAL PRIVADA, 
NÃO PODENDO SER INVOCADO QUANDO SE TRATA DE AÇÃO PENAL 
PUBLICA. SURSIS ETARIO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO 
ESPECIAL. QUESTÃO NOVA. PREQUESTIONAMENTO: 
IMPRESCINDIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO: INSUFICIENCIA, SE O TRIBUNAL A QUO NÃO EMITIU 
PRONUNCIAMENTO ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA PARA 
ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO "REGIMENTAL" IMPROVIDO. 

I - O principio da indivisibilidade da ação penal só se aplica na 
hipótese de ação penal privada, não podendo ser invocado quando se 
trata de ação penal publica. Inteligência do art. 48 do CPP. 

Precedentes do STF: RHC n. 57223/SP e RE n. 93055/PR. Precedente 
do STJ: RHC n. 1.154/RJ. 
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II - Para fazer jus a concessão do sursis etário, o condenado deve 
satisfazer as exigências do paragrafo segundo do art. 77 do CP, bem 
como os requisitos do sursis simples (art. 77, caput e incisos, do CP). 
Inteligência do paragrafo segundo do art. 77 do cp. 

III - O Recurso Especial (criminal) fundado na alínea "a" do permissivo 
constitucional só prospera se o tribunal a quo tiver-se pronunciado 
acerca da questão federal suscitada para esta corte. Exige-se a 
interposição de embargos de declaração, para fins de 
prequestionamento, mesmo quando a alegada contrariedade a lei 
federal surja no julgamento da apelação, ou seja, no acordão 
recorrido. No entanto, a simples interposição dos embargos de 
declaração não satisfaz ao requisito de admissibilidade do 
prequestionamento. E necessário que o tribunal a quo se manifeste 
sobre a questão infraconstitucional nova. Caso não o faça, o 
recorrente especial deve suscitar a contrariedade ao art. 619 do CPP, 
ao invés de insistir na discussão da matéria jurídica não 
prequestionada. Precedentes do STJ: RESP n. 66.984/SP, RESP n. 
53.407/RS, RESP n. 23.539/SP, RESP n. 36.996/SP, RESP n. 8.454/SP e 
RESP 2.239/RJ. 

IV - Agravo "regimental" improvido, a unanimidade de votos. 

(AgRg no Ag 72.162/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, SEXTA 
TURMA, julgado em 25.06.1996, DJ 26.08.1996 p. 29731) – grifo 
nosso. 

_________ 

 

PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARAGRAFO 
UNICO, DO CP). CRIME COLETIVO. DENUNCIA. DESCRIÇÃO GENERICA 
DA INFRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA 
CRIMINOSA DE CADA UM DOS ACUSADOS: PRESCINDIBILIDADE. 
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS 
SUSCITADAS PARA ESTA CORTE: NECESSIDADE. QUESTÃO 
INFRACONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA, MESMO APOS A 
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. 
AGRAVO 'REGIMENTAL' IMPROVIDO. 

I - Tratando-se de crime coletivo (quadrilha armada), admite-se a 
descrição genérica da infração, dispensando-se a individualização da 
conduta criminosa de cada um dos acusados. Inteligência do art. 41 
do CPP. Precedentes do STJ: RHC N. 4.828/RJ, RHC N. 2.660/SP, RHC 
N. 2.504/RJ, RHC N. 906/RJ E RHC N. 1.961/RJ. 

II - É remansosa a jurisprudência desta corte no sentido de que a 
simples interposição de embargos de declaração não satisfaz o 
requisito de admissibilidade do prequestionamento. E necessário que 
o tribunal "a quo", quando do julgamento dos embargos, emita 
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pronunciamento acerca da questão federal suscitada no recurso 
especial. Precedentes do STJ: RESP N. 66.984/SP e RESP N. 23.539/SP. 

III - Agravo 'regimental' improvido, a unanimidade de votos. 

(AgRg no Ag 72.369/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, SEXTA 
TURMA, julgado em 03.06.1996, DJ 05.08.1996 p. 26440) – grifo 
nosso. 

 

 

   Destarte, de rigor suscitar a negativa de vigência ao artigo 619 

do Código de Processo Penal, que dispõe: 

 

"Art. 619. “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de 
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 
embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias 
contado da sua publicação, quando houver na sentença 
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. 

 

    Com efeito, no julgamento dos embargos, o Col. Tribunal de 

Justiça limitou-se a consignar que não existiria qualquer omissão ou 

obscuridade no acórdão embargado. 

 

É evidente, portanto, que caso não se entenda aplicável o 

atual art. 1025 do Código de Processo Civil para fins de 

prequestionamento, caracterizado estará o prejuízo ao embargante, de 

modo que terá o acórdão proferido no julgamento dos embargos 

declaratórios contrariado o disposto no artigo 619 do Código de Processo 

Penal, a ensejar sua anulação, para que outra decisão seja proferida.  
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3 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 111, da Lei de Execução Penal) 

 

Tese 2 - Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo 
processo ou em processos distintos, ainda que a penas privativas de 
liberdade de naturezas reclusiva e detentiva, a determinação do 
regime de cumprimento será feita nos termos do art. 111, da LEP, pelo 
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o 
caso, a detração ou remição. 
 
 

   O art. 111, ‘caput’ da Lei de Execução Penal, tem a seguinte 

redação: 

 

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. 

 

     Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e 

claro” (RTJ 48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de 

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

deixar de aplicar a unificação de penas privativas de liberdade oriundas do 

mesmo processo condenatório, ainda que tenham naturezas distintas 

(reclusiva e detentiva).     
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    A clareza do dispositivo legal dispensa que se discorra 

extensivamente e a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA é clara no sentido da necessidade de aplicação do art. 111 à 

hipótese em tela (penas privativas de liberdade oriundas do mesmo 

processo condenatório) - destacamos: 

 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA 
DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.º 545 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI 
N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA 
RECONHECIDA A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO 
DELITO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. 
INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com 
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a 
natureza e a quantidade da droga. No caso, encontra-se justificada a 
fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) 
dias-multa, com base na quantidade e diversidade das drogas 
apreendidas, a saber: 3 tijolos e 162 porções de maconha, totalizando 
1.137,6g e 157 porções de crack, com peso aproximado de 55,92g. 

2. "Quando a confissão for utilizada para a formação do 
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 
art. 65, III, d, do Código Penal". 

3. As instâncias ordinárias utilizaram a quantidade e a diversidade de 
drogas para exasperar a pena-base e, quanto ao afastamento da 
minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, 
concluíram pela dedicação do Paciente à atividade criminosa também 
pelas demais circunstâncias da prática delitiva, de modo que não há 
falar em bis in idem. 

4. Na hipótese de concurso material de crimes, o critério a ser 
observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art.111 
da Lei de Execução Penal, segundo o qual "[q]uando 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". 
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5. De igual modo, mostra-se incabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, já que, "[n]o 
exame do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício 
da substituição da prisão por penas alternativas, em casos de 
concurso material de crimes, devem as reprimendas ser consideradas 
em conjunto" (HC 425.038/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 
01/06/2018). 

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, 
reformando o acórdão impugnado, reconhecer a incidência da 
atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de tráfico ilícito 
de drogas e, por conseguinte, redimensionar as penas, nos termos 
explicitados no voto. 

(HC 465.929/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado 
em 09/10/2018, DJe 29/10/2018) 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO 
ATIVA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 
IMPOSSIBILIDADE. CÚMULO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
DESFAVORÁVEL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 
RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no 
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo 
ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 
n.109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 
n.121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 
n.117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas 
que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização 
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado 
(v.g.: HC n.284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, 
Rel. Min.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). 

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a 
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 
próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. 
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 
concessão da ordem de ofício. 
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III - Não analisadas pelas instâncias ordinárias a questão atinente a 
detração do lapso temporal em que o paciente permaneceu preso 
cautelarmente, não cabe a este Tribunal Superior examinar o tema, 
sob pena de indevida supressão de instância. 

IV - Cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal 
declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 - com 
redação dada pela Lei nº 11.464/07 -, não sendo mais possível, 
portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com 
base no mencionado dispositivo. 

V - Nos termos do art. 111, da Lei de Execuções Penais, "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". 

VI - Nesse contexto, considerando o somatório das penas aplicadas 
pelos crimes de tráfico e corrupção ativa - 4 (quatro) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão - poderia o paciente iniciar o cumprimento no 
regime semiaberto, o que só não ocorrerá pela existência de 
circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de droga - 
43 g de cocaína), o que torna imperiosa a aplicação do regime mais 
gravoso em sequência, revelando-se escorreita, ainda que por vias 
transversas, a imposição do regime inicial fechado. 

VII - Em decorrência da presença de circunstância judicial 
desfavorável, bem como pelo quantum de pena imposto, não há falar 
em possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, uma vez que, na presente hipótese, não estão 
preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal. 

Habeas corpus não conhecido. Liminar cassada. 

(HC 325.779/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/04/2016, DJe 26/04/2016) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA 
CONDENAÇÃO.ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSIÇÃO DE 
REGIME FECHADO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM 
CONCEDIDA. 

1. "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." (Lei 
de Execução Penal, artigo 111). 

2. A consideração da reincidência, pelo juiz da causa, na 
individualização da resposta penal e, posteriormente, pelo juiz da 
execução, na fixação de regime mais gravoso quando da unificação 
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de penas, caracteriza bis in idem, sanável pela via angusta do habeas 
corpus. 

3. Ordem concedida. 

(HC 28.018/MS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 
TURMA, julgado em 16/12/2004, DJe 22/09/2008) 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. REGRESSÃO DE 
REGIME. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 

1. "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." (Lei 
de Execução Penal, artigo 111). 

2. Ordem denegada. 

(HC 37.387/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro 
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2004, 
DJe 04/08/2008) 

 

    Anote-se que o entendimento é o mesmo ainda que as penas 
privativas de liberdade a serem unificadas tenham naturezas reclusiva e 
detentiva (destacamos): 

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM 
DETENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.  

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado 
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação 
no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso 
adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, 
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante 
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício. 

II - "A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, 
devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de 
reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime 
prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, 
ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no HC n. 
473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
DJe de 01/03/2019). 

Habeas corpus não conhecido. 
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(HC 540.636/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 
julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019) 

 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE 
DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. 
SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO.  

1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas 
para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são 
modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, 
configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta 
Corte Superior de Justiça. 

2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS 
PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. 
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 

1. "As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas 
para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são 
modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, 
configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta 
Corte Superior de Justiça." (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). 

2. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no HC 490.557/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019) 

 

PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO.NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM 
DETENÇÃO SUPERVENIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.  

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira 
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não 
admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação 
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos 
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar 
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constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, 
em homenagem ao princípio da ampla defesa.  

II - In casu, o paciente cumpria pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão (regime fechado), sobrevindo as condenações de 6 
(seis) anos e 1 (um) mês de reclusão (regime fechado) e de 1 (um) ano 
de detenção (regime semiaberto). 

III - "A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das 
penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as 
reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de 
fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma 
espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg 
no HC 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, DJe de 01/03/2019). 

Habeas corpus não conhecido. 

(HC 486.763/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) 

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 
ART. 111 DA LEP - RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE 
DETENÇÃO, A ÚLTIMA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO. 
SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS. POSSIBILIDADE. WRIT 
NÃO CONHECIDO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e o Superior 
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização 
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela 
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da 
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.  

2. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser 
somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, 
porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, 
penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 
7.210/84. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 

3. Por outo lado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a 
conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na 
execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade 
(art. 

181, § 1º, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5º, do Código Penal). 

4. Na hipótese vertente, o agravante cumpria pena privativa de 
liberdade, quando fora condenado novamente e a nova condenação 
substituída por restritiva de direito - prestação de serviços à 
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comunidade. Nesses casos, efetivamente, conforme disposto no art. 
111 da LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade, 
portanto, do art. 76 do Código Penal. 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) 

 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE 
DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA 
LEP. REGIME PRISIONAL.  

1. No caso, o Tribunal local entendeu que, interpretando o art. 111 da 
Lei de Execução Penal em conjunto com o art. 76 do Estatuto 
Repressivo, as penas de detenção e reclusão não poderiam ser 
somadas indistintamente, executando-se, no concurso de infrações, 
primeiramente a pena mais grave. 

2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas 
para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são 
modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, 
configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta 
Corte Superior de Justiça. 

3. Recurso provido. 

(REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018) 

 

    Verifica-se, portanto, que ao não se aplicar o instituto de 

unificação de penas à hipótese (penas privativas de liberdade, detentiva e 

reclusiva, oriundas do mesmo processo condenatório) se está a contrariar 

o art. 111, da Lei de Execução Penal, negando-se-lhe vigência. 

 

4. DO PEDIDO 

 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa 

de vigência a dispositivo de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 
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Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, 

para: 

 

(a) a cassação dos v. acórdãos de fls. 52/55 (autos principais) e 08/12 

(autos dependentes - embargos), por ter o Tribunal ‘a quo’ afastado a 

aplicação do art. 111 da Lei de Execução Penal, para que se 

restabeleça a r. decisão de fls.  15/21 (autos principais). 

 

(b) caso, por força da rejeição dos embargos (e não obstante o teor 

do art. 1025, do CPC), não se entenda devidamente prequestionadas 

as matérias atinentes à ‘inexistência de decisão de conversão de pena 

restritiva em privativa de liberdade’ e à ‘aplicabilidade do art. 111, da 

Lei de Execução Penal à hipótese’, requer-se o reconhecimento e 

declaração da nulidade do v. acórdão de fls. 15/21 (autos 

dependentes - embargos), para prolação de outro em que tais 

matérias sejam mais expressamente analisadas pela C. Corte de 

origem. 

 

   São Paulo, 10 de março de 2020. 

 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
(PORTARIA Nº 6097/2016 – DOE DE 02.06.2016) 

 


