
Criminal. Direito Penal. Parte Geral. Regime Inicial de 
Cumprimento de Pena. Princípio da Proporcionalidade. Princípio da 
Individualização da Pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não é raro 
se decidir por um mais gravoso do que a pena recomenda, apenas 
pelo fato de o investigado ser reincidente, mesmo que a pena seja 
insignificante.

No que diz respeito ao regime inicial semiaberto fixado pelo 
Estado/Juiz, não obstante a pena possa ficar bem abaixo de 04 anos, 
não podemos olvidar do posicionamento sumulado pela jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 719 – A imposição do regime 
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige 
motivação idônea.”.

Nessa toada, considerando a pena fixada geralmente muito 
inferior ao máximo recomendado pelo regime, há que se questionar 
qual a proporcionalidade de uma decisão que fixa regime mais gravoso 
não obstante a quantidade da pena aplicada justificasse o regime 
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Com fundamento nos princípios da individualização da pena 
e da proporcionalidade, a reincidência, por si só, não impede a 
fixação de regime aberto para penas iguais ou inferiores a quatro 
anos.
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aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal: “Art.33, 
§2º, c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 
4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”.

A pura e simples verificação da reincidência não pode 
inviabilizar a aplicação do regime aberto, conforme verificado no 
julgado abaixo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no 
julgamento da Apelação Criminal n.º 700134570031:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. 
QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO NÃO CONFIGURADA. 
PENA-BASE. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL PARA 
O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME ABERTO. 
POSSIBILIDADE. CASO EXCEPCIONAL, EM QUE A PENA APLICADA 
NÃO JUSTIFICA O REGIME MAIS GRAVOSO. Apelo desprovido. 
(Apelação Crime Nº 70013457031, Sexta Câmara Criminal, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 
04/05/2006) grifado

A reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que 
justifique a não aplicação do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal 
no que diz respeito a fixação do regime de cumprimento de pena. 
Conforme já foi dito, é completamente desproporcional que, somente 
devido à agravante da reincidência, o recorrente inicie a condenação 
em regime consideravelmente mais gravoso. A proporcionalidade e a 
individualização da pena devem ser observadas.

Até porque, sofreriam os acusados um triplo agravamento. 
Um, reconhecendo a reincidência para negar benefícios processuais. 
Dois, a considerando para agravar a pena. Três, impondo regime inicial 
mais gravoso do que a pena permite.

Ademais, o próprio Código Penal, em seu artigo 44, §3º, 
fornece a possibilidade ao reincidente de ter sua pena convertida em 
restritiva de direito:

2



Fundamentação Fática

Art.44, § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá 
aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a 
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha 
operado em virtude da prática do mesmo crime

Destarte, a migração para o regime intermediário, a depender 
do caso, pode ferir o princípio da proporcionalidade, consistente 
em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 
Os três têm como base as finalidades da pena, e não o contrário. 
Além do princípio da individualização da pena, contido no artigo 5º, 
inciso XLVI, da Constituição Federal, que assegura ter de se avaliar 
concretamente o indivíduo e o delito a ele imputado para se lhe 
garantir a pena mais adequada.

Portanto, sendo as circunstâncias judiciais plenamente 
favoráveis, fixando-se a pena-base no mínimo, e permanecendo a 
pena no patamar igual ou abaixo de quatro anos, é possível a fixação 
do regime aberto, mesmo se tratando de acusado reincidente.

Invariavelmente nos deparamos com assistidos reincidentes, 
que têm a pena fixada bem abaixo de quatro anos (muitas vezes, 
poucos meses de reclusão), e, apenas pelo fato da reincidência, 
mesmo com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras, 
não se lhes é dado o direito de cumpri-las no regime aberto.

Ocorre que muitas vezes uma pena de três ou quatro meses, 
por exemplo, acarreta um período de 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias 
no regime semiaberto antes da respectiva progressão, o que, além 
de ser desproporcional, é sem sentido, e só serve para causar um 
enorme dano ao assistido.

Ainda, frequentemente tal pena é aplicada a um crime cometido 
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Sugestão de Operacionalização

sem violência ou grave ameaça, como um furto tentado; sendo assim, 
se tal pena pode inclusive ser convertida em restritiva de direito, pois 
autorizado nos termos do artigo 44, §3º, do Código Penal, com mais 
razão deve poder também ser lhe atribuído o regime aberto (e não o 
semiaberto).

É necessária, assim, uma leitura constitucional do artigo 33, §2º, 
“c”, do Código Penal, com base nos princípios da proporcionalidade e 
da individualização da pena.

Por fim, a título de homenagem e reverência, vale ressaltar que 
a presente tese foi inspirada na tese institucional nº 82 da Defensoria 
Pública de São Paulo, de autoria do defensor Bruno Haddad Galvão.

Desse modo, é de fundamental importância o trato do tema 
no 1º Encontro dos Defensores Públicos do Estado de Goiás.

A operacionalização pode ocorrer nas alegações finais, seja 
na forma oral ou escrita (memoriais), bem como ser utilizado na 
apelação, mesmo sendo esse o único fundamento desta.

Este Defensor, inclusive, já realizou mais de uma apelação 
nesse mesmo sentido, mesmo sendo essa a única tese, vez que as 
penas haviam sido fixadas em poucos meses de reclusão, sendo 
determinado como regime inicial de cumprimento o semiaberto.
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