
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.314 - PR (2008/0282442-8)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : ADELINO GONÇALVES 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS - DEFENSOR DATIVO

EMENTA

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. REGIME ABERTO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 115 DA 
LEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO 
DESPROVIDO.

1.   É lícito ao Juiz estabelecer condições especiais para a 
concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP (art. 
115 da LEP), mas não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado 
como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o indesejável bis in 
idem, importando na aplicação de dúplice sanção.

2.   Recurso Especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por maioria, negar provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que lavrará o 
acórdão. Vencida a Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora), que deu provimento ao 
recurso. Votaram com o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho os Srs. Ministros 
Jorge Mussi, Og Fernandes, Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 
Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) e Gilson Dipp.

Vencida a Sra. Ministra Laurita Vaz. Presidiu o julgamento a Sra. 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 

Brasília/DF, 13 de dezembro de 2010 (Data do Julgamento).

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.314 - PR (2008/0282442-8) (f)
  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : ADELINO GONÇALVES 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS - DEFENSOR DATIVO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do 

Paraná, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade Federativa. 

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR condenou 

Adelino Gonçalves, ora Recorrido, como incurso no art. 218 do Código Penal, em 

continuidade delitiva, à pena de 02 anos e 11 meses, fixando o regime aberto para o inicial 

cumprimento das penas, mediante condições, inclusive prestação de serviços à comunidade e 

multa.

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou 

provimento ao apelo defensivo. Contudo, de ofício, excluiu a prestação de serviços à 

comunidade da condenação do Recorrido, ao entendimento que se estaria cumulando a pena 

privativa de liberdade em regime aberto com uma pena restritiva de direitos, o que não é 

previsto pela legislação.

O Parquet  paranaense opôs embargos de declaração, aduzindo omissão e 

obscuridade, porque a prestação de serviços à comunidade seria condição facultativa e 

especial do regime aberto, segundo o permissivo do art. 115 da Lei de Execuções Penais.

Os embargos foram rejeitados por maioria, vencida a Relatora que os acolhia 

com efeito modificativos.

Sustenta o Recorrente, nas razões do especial, violação aos arts. 115 e 119 da 

Lei n.º 7.210/84, alegando, em suma, que "é perfeitamente possível, sim, o estabelecimento de 

prestação de serviços à comunidade como uma das condições para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade em regime aberto"  (fl. 778).

Requer, assim, que seja restabelecida a sentença de primeiro grau.

Diante da multiplicidade de recursos especiais que veiculam a matéria, o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fulcro na Resolução n.º 08/STJ, 
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de 07/08/2008, admitiu o presente recurso especial como representativo da controvérsia e o 

encaminhou a esta Corte, tendo sido distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 958/979, opinando pelo 

provimento do recurso, em parecer assim sumariado:

"RECURSO ESPECIAL.ART. 105, III, a E c, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. 
POSSIBILIDADE.

Essa c. Corte entende que o art. 115 da LEP autoriza o Magistrado 
fixar outras condições, além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da 
pena em regime aberto, como forma de se alcançar a finalidade da execução 
penal.

A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o 
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. O item 7.2.2.1 
do Código de Normas da Corregedoria da Justiça do Paraná prevê a 
prestação de serviços à comunidade como condição especial, não havendo 
qualquer ilegalidade em sua exigência para o cumprimento da pena privativa 
de liberdade em regime aberto.

Precedentes.
Parecer pelo conhecimento e provimetno do recurso, para 

restabelecer a r. sentença condenatória, que impôs, dentre as condições para 
o cumprimento da pena em regime aberto, a prestação de serviços à 
comunidade."

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.314 - PR (2008/0282442-8) (f)
  

VOTO VENCIDO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

O recurso, interposto com fulcro na alínea a do dispositivo constitucional, 

merece ser conhecido, tendo em vista o devido prequestionamento da matéria e a 

demonstração, nos moldes regimentais, de contrariedade à lei federal.

Passo ao exame do mérito recursal.

Na hipótese sob exame, o Juízo de Direito da Comarca de Cruzeiro do 

Oeste/PA, ao condenar o Recorrido à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do 

crime de corrupção de menores, previsto do art. 218 do Código Penal, em continuidade 

delitiva, determinou, quanto ao regime de cumprimento da pena, o seguinte:

"Estabeleço ao réu como regime inicial  para o cumprimento de pena, 
o aberto , (artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, a ser cumprido da seguinte 
forma:

a)- prestação de serviço à comunidade na forma do artigo 46 do 
Código Penal (quatro horas semanais durante o tempo de cumprimento da 
pena, de acordo com a aptidão do condenado), cuja entidade ou órgão será 
designada na oportunidade da audiência admonitória ou pagamento de cesta 
básica no valor de dois salários mínimos mensais para instituição da comarca 
pelo mesmo período.

b)- comparecer mensalmente em Juízo justificar suas atividades e 
atualizar endereço;

c)- não frequentar casas de jogos e bares;
d)- não deixar sua residência depois das 22:00 (vinte e duas) horas 

nos dias úteis e nele permanecer durante todo o período nos dias de folga ao 
trabalho, ante a ausência de casa e albergados nesta circunscrição 
judiciária." (fl. 643)

O Tribunal de Justiça paranaense negou provimento ao apelo defensivo. 

Contudo, de ofício, excluiu a prestação de serviços como condição para o cumprimento da 

pena em regime aberto, no seguintes temos:

"A imposição da prestação de serviços à comunidade como condição 
ao cumprimento da pena em regime aberto deve ser extirpada, pois esta 
restrição de direitos tem caráter substitutivo em relação à pena imposta e tal 
implicaria na concorrência de uma terceira pena, não cominada, lesando, em 
conseqüência, o princípio da reserva legal." (fl. 719)

Irresignado, o Ministério Público paranaense interpôs o presente recurso, 
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sustentado que "a prestação de serviços à comunidade, na qualidade de pena restritiva de 

direitos, efetivamente não se pode cumular com a pena privativa de liberdade. Nada obsta, 

porém, que ela figure como condição especial do regime aberto, na forma do art. 115 da 

LEP, caso em que se despe das características inerentes ao art. 44 do CP"  (fl. 794).

O recurso do Parquet  estadual merece ser provido.

De fato, ao contrário do que concebe o acórdão recorrido, a Lei de Execuções 

Penais autoriza o Magistrado a fixar outras condições, além das gerais e obrigatórias, para o 

cumprimento da pena em regime aberto, inclusive a prestação de serviços à comunidade.

Confira-se o disposto no art. 115 da Lei n.º 7.210/84: 

"Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a 
concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e 
obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos 
dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;
III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, 

quando for determinado."

O dispositivo acima transcrito, ao permitir que o Magistrado fixe condição 

especial para cumprimento da pena em regime aberto, busca adequar o regime mais benéfico 

às particularidades do condenado, com a finalidade de melhor promover sua reintegração à 

sociedade, objetivo precípuo da execução penal.

A obrigatoriedade de prestação de serviços à comunidade, no caso, não se 

confunde com a pena restritiva de direito prevista no art. 44 do Código Penal, inexistindo, 

portanto, cumulação com a pena privativa de liberdade.

A possibilidade de o Magistrado estabelecer outros obrigações aos condenados 

em regime aberto é reforçada, inclusive, pelo texto do art. 119 da Lei n.º 7.210/84, que 

preceitua o seguinte:

"Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas 
complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em 
regime aberto (artigo 36, § 1º, do Código Penal)."

Nesse contexto, consoante afirma o Recorrente, o Código de Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, em observância à possibilidade aberta 

pelo Lei das Execuções, expressamente prevê que: "Ao fixar o regime aberto, o juiz poderá 

estabelecer, como uma condição, dentre outras, a prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades publicas, bem como a prestação pecuniária e limitação de fim de semana."
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Ressalte-se que, como condições especiais, aplicam-se aquelas fixadas para a 

concessão de liberdade vigiada, suspensão condicional da pena e livramento condicional. 

Quanto à suspensão condicional da pena, afirma o § 1º do art. 78 do Código Penal que "no 

primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade " (grifei).

Acerca do tema, convém trazer à colação o escólio de JÚLIO FABRINI 

MIRABETE, que corrobora o entendimento acima apresentado, in verbis :

"Além das condições obrigatórias, pode o juiz fixar outras, 
facultativamente. Levando em conta a natureza do delito e as condições 
pessoais de seu autor, como já foi visto, imporá ele condições idênticas às 
anteriormente previstas para a liberdade vigiada ou as que se fixam para a 
suspensão condicional da pena e o livramento condicional ." (in Execução 
Penal, 11ª edição, Ed. Atlas, p. 465 - grifei.)

Idêntico posicionamento colhe-se do magistério de Gilberto Ferreira, in 

"Aplicação da pena", Rio de Janeiro, ed. Forense, 1998, p. 170: 

"(...) se a prestação de serviços à comunidade é dotada de tantas 
vantagens por que não colocá-la como uma das condições para cumprimento 
da pena em regime domiciliar? Note-se que aí o regime aberto teria algum 
sentido. (...) É esta, pois, a minha sugestão. E ela não é arbitrária, nem ilegal. 
Está implicitamente prevista no art. 115 da LEP. Atente-se para o que diz esse 
art. 115: 'O juiz poderá estabelecer 'condições especiais' para a concessão do 
regime aberto' (...) E quais são essas condições especais? Uma delas outra 
não é que a prestação de serviços à comunidade, a qual já é condição 
expressa do sursis (arts. 78, parágrafo 1º; 158, parágrafo 1º da LEP; e 698, 
parágrafo 2º, II, do CPP) e, inclusive, do livramento condicional (arts. 718, 
combinado com o art. 698, parágrafo 2º, II, ambos do CPP e 132 da LEP...)" 

Como se vê, afigura-se permitido ao magistrado, ao fixar o regime aberto, 

estabelecer a obrigatoriedade de prestação de serviços à comunidade, uma vez que não se 

trata de cumulação de penas, e sim, de condição especial prevista no art. 115 da Lei de 

Execuções Penais.

É sabido que, em recentes precedentes, a Egrégia Sexta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que: "A prestação de serviço à comunidade não 

pode ser prevista como condição especial do regime aberto, já que é pena restritiva de 

direitos, que deve ser considerada autônoma e substitutiva da pena privativa de liberdade."  

(REsp 867959/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 

16/09/2010, Dje de 04/10/2010). No mesmo diapasão foram os julgamentos proferidos pelo 

órgão julgador nos autos do HC 153296/SP, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES 

(Desembargador convocado do TJ/CE), DJe de 02/08/2010, e do HC 138122/SP, Rel. Min. 
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OG FERNANDES, DJe de 01/02/2010.

Filio-me, contudo, à jurisprudência firmada na Quinta Turma desta Corte 

Superior no sentido de que "o Magistrado, nos termos previstos pelo art. 115 da LEP, está 

autorizado a fixar outras condições, além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da 

pena em regime aberto"  (HC 157716/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 04/10/2010).

Com efeito, a imposição de condições complementares ao regime aberto, além 

de permitida, contribui com a finalidade preventiva e retributiva da pena, porquanto em face 

da fiscalização precária e da ausência de casa do albergado na maioria dos locais, em termos 

práticos, a condenação a pena privativa de liberdade no regime aberto torna-se menos gravosa 

do que a imposição de penas alternativas, cuja fiscalização é mais eficaz, que provoca uma 

preocupante incoerência legal.

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Quinta Turma:

"HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. ART. 16, PARÁGRAFO 
ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. PENA DE 3 ANOS DE RECLUSÃO EM 
REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE 
DIREITOS, E MULTA. NÃO-CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 
IMPOSTAS. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE 
LIBERDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MP PARA INCLUIR 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO 
ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. 
CONCESSÃO PELO TRIBUNAL.  EXIGÊNCIA POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO 
MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. A 5a. Turma desta Corte já decidiu pela inexistência de 
ilegalidade no estabelecimento da prestação de serviços à comunidade como 
condição especial de cumprimento da pena em regime aberto, observados os 
termos dos arts. 115 e 119 da LEP.

2. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial." 
(HC 140069/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 
29/03/2010.)

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. 
POSSIBILIDADE.

I - O art. 115 da LEP autoriza o Magistrado fixar outras condições, 
além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da pena em regime aberto 
(Precedentes).

II - In casu, não se trata de pena restritiva de direitos substitutiva de 
pena privativa de liberdade (art. 43, inciso IV, e art. 46 do Código Penal), mas 
sim de condição especial na fixação do regime aberto, como forma de se 
alcançar a finalidade da execução penal.
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Ordem denegada." (HC 159.975/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 
de 28/06/2010.)

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 
REGIME ABERTO. IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.

1. Afigura-se permitido ao magistrado, ao fixar o regime aberto, 
estabelecer a obrigatoriedade de prestação de serviços à comunidade, uma 
vez que não se trata de cumulação de penas, como alega o Impetrante, e sim, 
de condição especial prevista no art. 115 da Lei de Execuções Penais. 
Precedente desta Corte.

2. Ordem denegada." (HC 94246/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 
de 09/03/2009.)

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. 
EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÃO 
ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo estabelece o art. 115 da LEP, o Juízo singular poderá 
fixar outras condições, além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da 
reprimenda em regime aberto.

2. Não há ilegalidade na exigência para o cumprimento da pena 
privativa de liberdade em regime aberto concomitante com a prestação de 
serviços à comunidade como condição especial, desde que prevista na 
legislação local, nos termos do art. 119 da LEP.

3. Trata-se, na espécie, de condição especial na fixação do regime 
aberto, como forma de se alcançar a finalidade da execução penal, e não de 
pena restritiva de direitos substitutiva de pena privativa de liberdade.

4. Recurso especial provido." (REsp 1012953/PR, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 30/03/2009.)

"EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO 
MAJORADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÃO 
ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DA  PENA EM REGIME ABERTO. 
POSSIBILIDADE.

I - O art. 115 da LEP autoriza o Magistrado fixar outras condições, 
além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da pena em regime 
aberto.

II - Havendo previsão na legislação local da prestação de serviços à 
comunidade como condição especial, não há qualquer ilegalidade em sua 
exigência para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 
aberto (art. 119 da LEP).

III -  In casu, não se trata de pena restritiva de direitos substitutiva de 
pena privativa de liberdade (art. 43, inciso IV, e art. 46 do Código Penal), mas 
sim de condição especial na fixação do regime aberto, como forma de se 
alcançar a finalidade da execução penal.

Recurso provido." (REsp 982.847/PR, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 17/11/2008.)
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Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer a 

sentença condenatória de primeiro grau, que impôs a prestação de serviços à comunidade 

como condição especial para o regime aberto. 

É o voto.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.314 - PR (2008/0282442-8)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : ADELINO GONÇALVES 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS - DEFENSOR DATIVO

VOTO-VENCEDOR

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. REGIME ABERTO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 115 

DA LEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. BIS IN IDEM. 

RECURSO DESPROVIDO.

1.   É lícito ao Juiz estabelecer condições especiais para a 

concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP 

(art. 115 da LEP), mas não poderá adotar a esse título nenhum efeito já 

classificado como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o 

indesejável bis in idem, importando na aplicação de dúplice sanção.

2.   Recurso Especial desprovido.

1.   A discussão cinge-se a possibilidade de o Juiz fixar, com base 

no art. 115 da LEP, como condição especial para cumprimento da pena em regime 

aberto, condições que são previstas no Código Penal como tipo de pena substitutiva 

(art. 44 do CPB).

2.   Assim como para toda decisão judicial, exige-se que a 

imposição de condições especiais para o progresso do preso para o regime aberto 

ou mesmo para a fixação deste como inicial para o cumprimento da pena seja 

devidamente motivada, para se controlar a sua legitimidade e a sua adequação aos 

propósitos da pena e da progressão em causa, evitando-se, assim, o extravio desse 

magnífico poder do Juiz em subjetivismos incompatíveis com as garantias 

processuais e os impostergáveis direitos do condenado.

3.   Não há norma legal disciplinando o que seriam essas 

condições especiais para a concessão do regime prisional aberto, de maneira a 

orientar a atividade do Juiz no tocante à sua determinação, sendo impreciso o rol 
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dessas medidas; em virtude desse vácuo, alguns Tribunais de Justiça, como o do 

Estado do Paraná, por exemplo, editaram normas complementares ao art. 115 da 

LEP, prevendo a prestação de serviços à comunidade como condição especial para 

a progressão para o regime aberto, sem dúvida nenhuma inspirados nos mais altos 

propósitos.

4.   Mas essa complementação por norma jurídica local parece 

não se conformar com a privatividade da União Federal para legislar sobre Direito 

Penal e Processual (art. 22, I da Constituição), pelo que as Cortes de Justiça 

Estaduais melhor farão em se abster de editar normativos com esse conteúdo, para 

não provocar alegações de incompatibilidade com a Carta Magna.

5.   O eminente Professor Guilherme de Souza Nucci observa com 

inteira razão que a legislação estadual pode criar mais regras para aprimorar o 

cumprimento da pena em regime aberto, como, por exemplo, criar e dar o contorno 

a cursos e outras atividades para preencher  o tempo do albergado nas horas 

vagas, como  durante os finais de semana. Infelizmente, se nem mesmo Casa de 

Albergado existe em muitas Comarcas, o que se dirá de normas em 

complementação a isso (Leis Penais Especiais Comentadas, São Paulo, RT, 2010, 

p. 539); mas, não poderá o Magistrado impor a prestação de serviços à 

comunidade, a título de condição especial para a concessão do regime prisional 

aberto, porque consistiria em estabelecer uma obrigação já legalmente prevista 

como pena (sanção penal) autônoma (art. 44 do CPB), não se admitindo e nem se 

justificando o seu desvirtuamento por força de regra estadual.

6.   Ao meu sentir, essas condições especiais não podem ser tais 

que se confundam com uma pena legalmente prevista pela legislação penal. As 

condições especiais, portanto, identificam-se melhor com medidas de caráter 

educativo, profissionalizante, de reforço à valorização da cidadania ou de 

acompanhamento médico e psicológico, quando necessários.

7.   Em conclusão, é lícito ao Juiz estabelecer condições especiais 

para a concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na 

LEP (art. 115), mas não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado 
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como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o indesejável bis in 

idem,  importando na aplicação de dúplice sanção.

8.   Ante o exposto, rogando vênia à ilustre Relatora, nego 

provimento ao recurso.

 

Documento: 1028782 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/10/2011 Página  1 2 de 17



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.314 - PR (2008/0282442-8)

  
VOTO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Sra. Presidente, Srs. Ministros, 

há duas questões acerca do tema ora em debate que me parece ganhar relevo:

A primeira delas, diz respeito ao fato de que a prestação de serviços à 

comunidade, a prestação pecuniária e também as outras previstas no art. 44, da 

Lei Penal são, efetivamente, penas (substitutivas). Assim, entendo indevida a 

cumulação da imposição do regime prisional aberto com uma das medidas já 

citadas. O que pode ser levado a efeito, por certo, é a não imposição do regime 

aberto em virtude da substituição da sanção corporal.

Discorrendo sobre o art. 115 da Lei de Execuções Penais, Nucci faz 

referência ao caso específico do Estado do Paraná, quando conclui pelo acerto do 

que fora decidido pelo TJ/PR - e aqui combatido em sede de especial. Diz ele que 

a imposição de prestação de serviços à comunidade ou de outra medida consistiria 

em "condições legalmente inexistentes" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis 

Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. p. 563).

E há mais: veja-se o comentário feito pelo ilustre doutrinador no que 

diz respeito ao art. 119, da LEP:

Normas complementares: a legislação estadual pode criar mais regras 
para aprimorar o cumprimento da pena em regime aberto, como, por 
exemplo, criar e dar o contorno a cursos e outras atividades para 
preencher  o tempo do albergado nas horas vagas, como, por 
exemplo, durante os finais de semana. Infelizmente, se nem mesmo 
Casa de Albergado existe em muitas Comarcas, o que se dirá de 
normas em complementação a isso. (op. cit., p. 539)

A segunda, diz respeito à (falta de) legitimidade de um ato infralegal – 

no caso, o Código de Normas da Corregedoria da Justiça do Paraná – 
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complementar a lei federal.

Entendo, salvo melhor juízo, que a matéria haveria de ser veiculada 

por meio de lei em sentido formal, sob pena de vulneração do preceito vazado no 

art. 22, I, da Constituição da República. O referido preceito está assim redigido:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre :
I - direito  civil, comercial, penal , processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (...).

É com base nessas aligeiradas razões que proponho a meus 

Eminentes pares, caso se entenda pela prevalência do entendimento hoje 

sufragado pela douta Quinta Turma, que seja a questão submetida ao crivo da 

Corte Especial, de acordo com o que reza o art. 200 do RISTJ, verbis:

Art. 200. A Seção ou a Turma remeterá o feito ao julgamento da Corte
Especial quando a maioria acolher argüição de inconstitucionalidade 
por ela ainda não decidida.
§ 1º Acolhida a argüição, será publicado o acórdão, ouvido, em 
seguida, o representante do Ministério Público, em quinze dias.
§ 2º Devolvidos os autos, observar-se-á o disposto nos parágrafos 1º e 
3º do artigo anterior.
§ 3º O relator, ainda que não integre a Corte Especial, dela participará 
no julgamento do incidente, excluindo-se o Ministro mais moderno.

Assim, voto pelo desprovimento do recurso ou, ainda, pela afetação do 

julgamento à Corte Especial, a fim de que seja apreciada a constitucionalidade do 

dispositivo em comento. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.314 - PR (2008/0282442-8)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE): Cinge-se a controvérsia na 

possibilidade de o magistrado sentenciante, ao fixar o regime aberto para o 

desconto da sanção corporal, estabelecer como condição especial a prestação de 

serviços à comunidade.

Acosto-me aqueles que entendem que a pena restritiva de direito, a 

teor do artigo 44 do Código Penal, possui caráter autônomo e substitutivo, não 

podendo, portanto, cumular com a pena privativa de liberdade, ante a ausência de 

previsão legal.

Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte:

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS . 1. MATÉRIA NÃO 
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE 
IMPETRAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EXISTENTE. 
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 2. PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE EM REGIME ABERTO. CUMULAÇÃO COM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. FIXAÇÃO 
COMO CONDIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 3. 
DUPLA APENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BIS 
IN IDEM . CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 4. 
HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA 
DE OFÍCIO.
1. Embora o colegiado do Tribunal de origem não tenha 
examinado a questão objeto desta impetração, tratando os 
autos de flagrante ilegalidade, pode-se apreciar a matéria 
nesta Corte Superior. Precedentes.
2. A prestação de serviços à comunidade consiste em uma 
pena autônoma e substitutiva, eis que prevista no rol das 
restritivas de direitos, não podendo ser fixada como 
condição especial para o cumprimento de pena no regime 
aberto. In casu, inexiste a previsão legal para a cumulação 
da reprimenda restritiva com a privativa de liberdade.
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3. Extrai-se que a intenção do legislador, ao facultar a 
estipulação de condições especiais para o cumprimento 
do regime aberto, engloba circunstâncias inerentes ao 
próprio regime, conquanto diversas das obrigatórias 
previstas no art. 115 da LEP, não sendo a especialidade da 
condição uma fixação de outra pena pois, se assim o 
fosse, consistiria em pena em dobro para um mesmo ilícito 
penal, sem a previsão prévia do legislador ou a imposição 
na sentença condenatória, incidindo a hipótese em bis in 
idem.
4. Habeas corpus  não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, a fim de excluir a prestação de serviços à 
comunidade como condição especial para o cumprimento 
de pena no regime aberto. "
(HC nº 164.056/SP, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA , DJe de 1º/7/2010.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto. 

Documento: 1028782 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/10/2011 Página  1 6 de 17



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2008/0282442-8 REsp 1.107.314 / PR
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  1054139  200000000380  347469001  3477690  347769002

PAUTA: 10/02/2010 JULGADO: 13/12/2010

Relatora
Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Secretária
Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO : ADELINO GONÇALVES
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS - DEFENSOR DATIVO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor

CERTIDÃO
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