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DAS CONDIÇÕES – EXTINÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE.  

Se o apenado não comparece para dar início ao cumprimento das 

condições impostas para o regime aberto, não há como se computar 

o respectivo período como pena efetivamente cumprida, 

descabendo falar em extinção da pena cujo cumprimento sequer se 

iniciou.  
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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 nº 0004650-78.2019.8.26.0502 

 

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos do Agravo de Execução supramencionados, em que figura como 

agravante MARCIO MARIANO DE CASTILHO, 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 

 

   MARCIO MARIANO DE CASTILHO fora condenado às penas de 

4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por prática de crime 

previsto no art. 157, ‘caput’, do Código Penal (autos nº 0020607-

92.2014.8.26.0309). Aos 11/04/2017 foi progredido ao regime aberto, na 
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modalidade ‘prisão albergue domiciliar’. Entretanto, não deu início ao 

cumprimento de tal regime, tendo sido “realizadas diversas tentativas de 

localização do réu, que restaram infrutíferas”, “não comparecendo sequer 

uma única vez em cartório para justificar suas atividades ou informar 

endereço residencial atualizado”. (fls. 12). 

    Diante da interrupção da execução da pena (ocorrida no 

momento em que o sentenciado deixou de comparecer ao juízo para 

cumprimento das obrigações impostas), foi revogado o regime aberto, 

determinando-se a regressão ao regime semiaberto (cf. r. decisão de fls. 

12/13). 

    O réu agravou alegando que teria direito à extinção da pena 

ante o advento do termo final do cumprimento da pena, ainda que 

descumpridas as obrigações (fls. 01/06). Contra-arrazoado o recurso (fls. 

18/20) a decisão foi mantida (fs. 21). 

    A E. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso defensivo (fls. 31/34). 

    No entanto, a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo deu provimento ao agravo, entendendo que, não obstante não 

houvesse comparecido para iniciar o cumprimento do regime aberto, teria 

dado integral cumprimento à pena já que decorrido o período previsto 

para término da reprimenda. 

   Eis a íntegra do acórdão recorrido (fls. 38/44): 
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   Ante o teor dos artigos 36, § 2º, do Código Penal (frustração 

dos fins da execução) e  artigo 50, V da Lei de Execução Penal 

(configuração de falta grave), alertou-se em sede de embargos a 

incidência de tais dispositivos que evidenciariam a interrupção do 

cumprimento da pena.  

    Entretanto, a mesma Câmara insistiu na extinção da pena sem 

cumprimento das condições do regime aberto, assim decidindo (fls. 07/10 

– apenso de embargos de declaração): 
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     Assim decidindo, a Egrégia Corte Estadual contrariou o artigo 

36, caput e §2º, do Código Penal, bem como o art. 50, da Lei de Execução 

Penal, autorizando a presente interposição, com base no art. 105, inciso 

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

 

“Se o apenado não comparece para dar início ao cumprimento das 

condições impostas para o regime aberto, não há como se computar o 

respectivo período como pena efetivamente cumprida, descabendo 

falar em extinção da pena cujo cumprimento sequer se iniciou”. 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 36, caput e §2º, do Código Penal, bem como o artigo 

50, V, da Lei de Execução Penal): 

 

Dispõe o Código Penal: 

 
“Regras do regime aberto 
Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e 
senso de responsabilidade do condenado.  
§ 1º - (...) 
§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, 
se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar 
os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa 
cumulativamente aplicada.” 
 

 

O artigo 50, V, da Lei de Execução Penal, por outro lado, 

assim se ostenta: 

 

 

   Tem 

inteira aplicação 

“ Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena 
privativa de liberdade que: 
(...) 
V - descumprir, no regime aberto, as condições 
impostas; (...) 
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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 esses dispositivos de lei federal ao 

consignar expressamente que o regime aberto “não é de natureza 

condicional, isto é, o resgate da pena executada neste regime não é, em si, 

condicionada” (fls. 40) “afastando-se a natureza condicional do resgate de 

pena indevidamente atribuída ao regime aberto, seja reconhecido integral 

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, ante o advento do 

termo” (fls. 44). 

Com efeito, o regime aberto é baseado na autodisciplina e 

senso de responsabilidade do condenado. Não há dúvida, portanto, de 

que o cumprimento da pena em regime aberto, pressupõe que o 

condenado cumpra as condições impostas. 

 

Se o sentenciado sequer comparece para dar início às 

condições impostas no regime aberto, é evidente que não se pode 

considerar a pena iniciada. Muito menos cumprida. 

 

De fato, se o apenado descumpre as condições impostas no 

regime aberto (eg. não comparece para dar início ao cumprimento), 

ausente a finalidade de ressocialização. Ao contrário, há a frustração dos 

fins da execução. 

 

Tanto é que a lei prevê, nessas hipóteses, a caracterização 

de ‘falta grave’ (com as consequências daí advindas) bem como a 
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transferência do regime aberto (como corretamente havia determinado o 

Exmo. Magistrado de Primeiro Grau). 

 

Nesse sentido, o entendimento sedimentado desse 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (destacamos): 

 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. 

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA PENA. 

IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO DA PENA 

SEQUER INICIADO. DESCASO COM A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA. 

CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO REGIME MENOS 

GRAVOSO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 36, § 2º, DO CP. 

CONDUTA PASSÍVEL, INCLUSIVE, DE CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. 

ART. 50, V, DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA. 

1. Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não 

comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar 

em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual 

sequer se inicia efetivamente em tais casos. Precedente do STJ. 

2. O descumprimento das condições impostas no regime aberto mostra-

se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, porquanto 

acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese, 

falta disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da 

Lei de Execução Penal - cujo reconhecimento é apto a interromper o 

prazo para a aquisição de futuros benefícios, além de importar em 

regressão de regime -, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser 

sanado. 

3. Ordem denegada. 

(HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado 

em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) 

 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

DESCABIMENTO.COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE 

DIREITO ESTRITO.MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, 



                                                                                                              
18 de 19 

 

EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. REGIME 

ABERTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL DO SENTENCIADO 

EM CARTÓRIO. DESCUMPRIMENTO.TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA 

PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, 

EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE 

OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, 

aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao 

inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. 

Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 

11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 

06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 

06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, 

respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 

114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). 

2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro 

Marco Aurélio, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado 

sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá 

prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for 

o caso, a ordem de ofício."  

3. Se o Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das 

condições impostas ao regime aberto, não há como computar o 

respectivo período como pena efetivamente cumprida. 

4. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a 

concessão da ordem de ofício. 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 207.698/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 

em 16/10/2012, DJe 23/10/2012) 

 

    Assim, inegável que ao se determinar a extinção automática 

da pena a sentenciado que sequer compareceu para dar início ao 

cumprimento das condições fixadas para o regime aberto, negou-se 

vigência e contrariou-se a mens legis dos dispositivos apontados. 
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3. DO PEDIDO 

 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa 

de vigência a dispositivos 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 

Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, 

para cassar os acórdãos recorridos (fls. 38/44, autos principais e fls. 07/10, 

apenso), restabelecendo-se a r. decisão de primeiro grau (fls. 12/13) que 

determinara corretamente a revogação do regime aberto, com regressão 

do sentenciado ao regime semiaberto. 

 

   São Paulo, 30 de junho de 2020. 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
(PORTARIA Nº 6097/2016 – DOESP DE 02.06.2016)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/DO_Estado/2016/DO_02-06-2016.html 


