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NOTÍCIAS 

 
 

Regime inicial de cumprimento de pena. Se todas as 
circunstâncias judiciais são favoráveis, tendo a pena-base sido 
fixada no mínimo legal, descabe a imposição de regime inicial 

mais gravoso. Súmulas 718 do STF e 440 do STJ 
 
 
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a 

ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do 
cumprimento de pena em atentado violento ao pudor, de acordo 
com a jurisprudência da Corte Suprema, na hipótese de serem 
favoráveis todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP: “O juiz 
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime: [...] III- O regime inicial de 
cumprimento da pena privativa de liberdade”). O voto vencido 
considerava a gravidade concreta do delito. Aduza-se a Súmula 719 
da Suprema Corte (“A imposição do regime de cumprimento mais 
severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea”). 

A Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal (“A opinião do 
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui 
motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o 
permitido segundo a pena aplicada”) e a Súmula 440 do Superior 
Tribunal de Justiça (“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado 
o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o 
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 
gravidade abstrata do delito”) conforme a decisão da Suprema 
Corte no RHC 131.133/SP, 2ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, por 
maioria, j. 10.10.2017. A construção pretoriana é necessária para 
limitar os excessos punitivistas desproporcionais.  

Embora, diante de uma visão racional, se o conjunto de causas 
judiciais avaliadas pelo juiz, no caso concreto, não indicam que a 
resposta penal deva ultrapassar o mínimo legal normativo imposto 
pela violação do tipo penal e, por proporcionalidade o regime inicial 
de cumprimento de pena não poderá ser mais severo do que o 
estabelecido pela norma posta (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal: 
“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime 



 

2 
 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-
aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 
fechado. [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser 
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, 
observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 
transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena 
superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 
4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, 
cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, 
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto. § 3º - A determinação do regime 
inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos 
critérios previstos no art. 59 deste Código”). Ainda há vetores 
reacionários que buscam a vingança na execução da pena, por via 
de um regime prisional mais gravoso em um sistema penal falido, 
ainda que desrespeitando os limites normativos.  

Aliás, finca-se que o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais deve sempre ser resguardado de arbitrariedades, ou 
de excessos cometidos. Nesta direção, tem o princípio da 
proporcionalidade relevante papel para a racionalidade do Estado 
de Direito, visto que em nosso sistema está abrigado pela dignidade 
constitucional, convertendo-se em princípio da reserva legal 
proporcional. Com a edição da Constituição de 1988 e a 
redemocratização do país, embora sem previsão expressa, 
desenvolve-se o princípio da proporcionalidade diante de forte 
influência da teoria constitucional germânica (princípio do estado de 
direito). Gilmar Mendes, nas “Limitações dos Direitos 
Fundamentais”, no Curso de Direito Constitucional, leciona que “A 
utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de 
excesso no Direito Constitucional envolve, como observado, a 
apreciação da necessidade (Erforderlichkeit) e adequação 
(Geegnetheit) dá providência legislativa”. Grandinetti Castanho de 
Carvalho, em Processo Penal e Constituição, escreve que a 
jurisprudência alemã orientou-se na direção de conceber o princípio 
da proporcionalidade compreendido tanto no princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana, como no estado de direito, como 
reflexo direto da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (1789), ao passo que os diplomas processuais penais da 
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Itália e Portugal fizeram expressamente nas locuções 
proporcionalidade e adequada. 

 
 
 
 
 


