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Dicas de 2ª Fase de Direito Penal 
Professor Ivan Marques 

@prof.ivanmarques 

DICA 1 - AS ABSOLVIÇÕES 

Pessoal, 

muito cuidado para não confundir as peças e as respectivas absolvições. Se você pedir a absolvição 
errada perderá muitos pontos. Então vamos esclarecer em que peça você deve utilizar as três 
absolvições do CPP. 

• ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO 397 DO CPP

Essa absolvição deve ser usada por você na peça RESPOSTA À ACUSAÇÃO, que vem logo após 
a citação do réu. 

Essa absolvição permite pedir ao juiz, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, nos 
ritos ordinário e sumário, excludentes de tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. 

• ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO 415 DO CPP

Essa absolvição deve ser usada por você nas peças MEMORIAIS NO JÚRI e RESE NO JÚRI. 

Além das excludentes da absolvição sumária do art. 397, você ainda pode pedir inexistência do 
fato, negativa de autoria e inimputabilidade por doença mental SE for tese exclusiva (única) de 
defesa. 

• ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA DO ART. 386 DO CPP

Essa absolvição deve ser usada por você nas peças MEMORIAIS no rito comum, APELAÇÃO no 
rito comum, demais recursos em que couber pedido de absolvição e na ação de REVISÃO 
CRIMINAL. 

Essa divisão atribuirá a você pontos preciosos na segunda fase de penal. 
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DICA 2 - RECURSO CONTRA REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OU 
QUEIXA-CRIME 

Essa dica é fundamental para acertar a peça na 2ª fase da OAB. 

O juiz, nos termos do art. 395 do CPP, rejeitou a denúncia do promotor ou a queixa-crime do 
advogado.  

Contra essa decisão cabe algum recurso? SIM, cabe. 

Aqui entra a dica. A depender do RITO, o recurso muda! 

A regra geral nos ensina que cabe RESE sontra essa decisão: 

CPP. Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 
sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; 

Porém, ATENÇÃO. 

Se estivermos lidando com uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, o rito comum 
sumaríssimo da Lei 9.099/95, a decisão que rejeita a denúncia ou queixa-crime será atacada pelo 
recurso de APELAÇÃO, nos termos do art. 82 da Lei 9.099: 

Lei 9.099/95. Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença 
caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em 
exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

Resumindo: 

Juiz rejeitou a queixa-crime do advogado - cabe RESE. 

Juiz rejeitou a queixa-crime do advogado no JECRIM - cabe APELAÇÃO. 

DICA 3 - AÇÃO PENAL PRIVADA E O PEDIDO DE 
CONDENAÇÃO 

Você sabia que nos memoriais de uma ação penal privada é obrigatório pedir a condenação do 
réu? 
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E que se você esquecer de pedir a condenação do réu, o juiz julgará perempta a ação penal 
privada e extinguirá a punibilidade do réu? 

Pois é, pessoal, essa comida de bola vai te fazer passar vergonha. CUIDADO. 

A perempção é uma espécie de castigo (ônus) para a parte, na ação penal privada, que não 
cumpre com as suas obrigações previstas em lei. 

Expressa no art. 60 do CPP, a perempção extingue a punibilidade do agente (Art. 107, IV, do 
Código Penal). 

Art. 60.  Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-
á perempta a ação penal: (...) III - quando o querelante (...) deixar de formular o 
pedido de condenação nas alegações finais; 

Concluindo: se cair memoriais na sua segunda fase de penal NÃO OUSE esquecer de pedir a 
condenação do querelado nos termos das imputações feitas na queixa-crime, se estiver no 
JECRIM, sob pena de extinção da punibilidade do agente pelo seu esquecimento. 

Imagine só esquecer de pedir isso e o criminoso ficar livre da persecuçaõ penal porque você 
comeu bola. 

Como é que você vai dar essa notícia para o seu cliente, vítima do crime? 

Pois é, amigos. Dica de ouro para a elaboração dos memoriais na ação penal privada. 

DICA 4 - RESPOSTA À ACUSAÇÃO E A INIMPUTABILIDADE 

Logo após a citação do réu, caberá à defesa apresentar uma peça obrigatória denominada 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, a famosa R.A. 

A respeito das teses de defesa que você pode utilizar nessa resposta à acusação feita na denúncia 
ou queixa, há um tema a ser observado com mais cautela - se você pode ou não alegar que o seu 
cliente é inimputável por doença mental. 

A resposta, na peça a ser feita na segunda fase da OAB, NÃO PODERÁ ALEGAR a 
inimputabilidade por doença mental do seu cliente. 

Veja o texto do CPP nesse sentido: 



 

 

   
5 
2 

Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste 
Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: II - a 
existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 
inimputabilidade. 

Assim, mesmo se o enunciado induzir você a erro alegando que a perícia feita constata que o réu 
é inimputável por doença mental, antes da audiência de instrução e julgamento você está proibido 
por lei de alegar que seu cliente é inimputável, perigoso e deverá receber a medida de segurança. 

Essas alegações devem ser feitas APÓS a audiência de instrução e julgamento, na peça chamada 
MEMORIAIS. 

DICA 5 - MEMORIAIS E AS TESES SUBSIDIÁRIAS 

Nem sempre será possível ao advogado absolver o seu cliente. 

Imagine uma situação em que todas as provas pesam contra o seu cliente e ele confessou na 
polícia e em juízo. O que fazer? 

Nesses casos, mesmo ele não sendo absolvido, será possível ao advogado criminalista trabalhar 
as chamadas TESES SUBSIDIÁRIAS de mérito. 

O que são essas teses, professor? 

As teses subsidiárias trabalham com a hipótese de o seu cliente ser condenado. Sim, meus amigos, 
temos de estar preparados para tudo, inclusive para a condenação do nosso cliente. 

Pensando na pior das hipóteses - a condenação -, podemos trabalhar para: 1) a pena ficar no 
menor patamar possível; 2) verificar se cabe um regime inicial de cumprimento de pena menos 
rigoroso (semiaberto ou aberto); ou, ainda, 3) a substituição dessa pena de prisão por algum 
benefício penal, como a pena restritiva de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da 
pena (art. 77, CP). 

Dos males o menor: se conseguir que o seu cliente, mesmo condenado, não vá preso, terá feito 
um bom trabalho. 

DICA 6 - APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DOS JURADOS 

Sabemos que cabe apelação contra uma sentença condenatória. 



 

 

   
6 
2 

Esse conhecimento deve ser explorado por você, inclusive, em face da sentença do Juiz-
Presidente da Vara do Júri, proferida após o veredicto dos 7 jurados do Conselho de Sentença.  

O objeto dessa dica é a apelação criminal interposta quando o veredicto dos jurados é 
manifestamente contrário à prova dos autos. 

Como o júri julga de acordo com a sua consciência, e não de acordo com as provas, pode 
acontecer de termos uma decisão contrária à prova dos autos. 

Exemplo: Não há nenhuma prova no processo contra o réu, mas a maioria dos jurados não foi com 
a cara do sujeito e opta pela condenação.  

Pergunto: o que fazer no caso de o réu ser condenado pelos jurados sem nenhuma prova? 

Devemos apelar com fundamento legal no art. 593, III, alínea d, do CPP: 

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: 

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 

Detalhe - você só poderá utilizar essa apelação uma única vez. Em outras palavras, se no novo júri, 
com novos jurados, o réu for condenado de novo sem provas, condenado estará. Devemos, nesse 
caso, aguardar o trânsito em julgado e tentar uma revisão criminal (art. 621 do CPP). 

DICA 7 - RESE CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

Essa peça já caiu duas vezes na OAB. Logo, é um tema a ser respeitado por você. 

Só há decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) no rito especial do Júri, ao final da primeira fase do 
procedimento especial. 

O juiz pronunciará o réu quando estiver comprovada a prática de crime doloso contra a vida e 
existirem, após toda a instrução da primeira fase de júri, indícios de que o réu foi o autor daquele 
crime. 

Para descobrir que a peça a ser feita é essa, o enunciado da prova da OAB irá dizer: "o réu foi 
pronunciado e você foi intimado da decisão de pronúncia". 

Com essas informações, a única peça cabível para a defesa será o Recurso em Sentido Estrito 
(RESE), nos termos do art. 581, IV, CPP. 
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DICA 8 - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL E JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO 

Há poucos recursos no CPP que possuem o chamado juízo de retratação, ou efeito regressivo dos 
recursos. 

Estamos falando do RESE, da Carta Testemunhável e do Agravo em Execução. 

Isso mesmo. 

Contra qualquer decisão do juiz da Vara das Execuções Penais caberá agravo em execução: 

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito 
suspensivo. 

Essa é a única regra que trata do agravo na legislação. 

Diante da omissão de suas formalidades e prazo, a jurisprudência optou por seguir o rito do RESE, 
quanto ao prazo e ao juízo de retratação. 

Na hora da prova, ao interpor o Agravo em Execução, não esqueça de pedir o juízo de retratação 
para o juiz da Vara das Execuções Penais utilizando como fundamento o mesmo art. 589 do CPP, 
que serve para o RESE. 

DICA 9 - MAPEAMENTO DE TESES DEFENSIVAS  

 

FATO TÍPICO 
 

Tipicidade material  Lesão ao bem Princípio da 
insignificância (atipicidade) 
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CONSUMADO 

- TENTATIVA (art. 14, II – 1/3, -2/3 
CP) 

- Desistência voluntária e 
Arrependimento eficaz (Art. 15) 
 Atipicidade do fato. 17)  
 Atipicidade do fato  
- Arrependimento posterior(Art. 
16)6) 
 reparação do dano;  
 sem violência ou ameaça; 
 Diminui a pena (-1/3 e – 2/3) 

 
 
Tipicidade formal  
(Artigo de Lei) 
 
 
- teses de ausência 
de dolo e culpa  

= 
Atipicidade do 
Fato. 

- Dolo  
 

Atipicidade 
 
- Erro de tipo (Art. 20) - 
Afasta dolo e culpa 

ou 
- Afasta dolo e pune 
forma culposa (erro 
evitável) 
 
- Erro de tipo permissivo 
(Art. 20, §1)  
(Ex.: Legítima defesa 
putativa) 
- isenta de pena ou 
afasta Dolo e pune a 
forma Culposa (se 
houver) 

Teses de Exclusão da Ilicitude 

ILICITUDE 
 
 
 

Excludentes (Art. 23) 
 

NÃO HÁ CRIME 
 
 

Consentimento do ofendido 
(causa supralegal) 

 

Estado de necessidade (Art. 24) 
- Perigo (atual e inevitável / não criado por vontade do agente 
/ bem próprio ou de 3º) 
Legítima defesa (Art. 25)  
– Agressão (atual ou iminente / Injusta / bem próprio ou de 
3º) 
- Meios moderados 
Estrito cumprimento do dever legal  
– Funcionário público 
Exercício Regular de Direito  
– Ofendículas (ex: arame farpado / caco de vidro / cachorro / 
cerca elétrica) 

Teses de Culpabilidade e suas excludentes  

CULPABILIDADE 
Reprovabilidade Imputabilidade 

Inimputabilidade (Art. 26, 27 e 
28, CP) 
- doença mental 
- menoridade 
- embriaguez acidental 
completa 
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Potencial conhecimento da 
ilicitude 

Erro de proibição (Art. 
21CP) 
- Isenta de pena 

Ou 
- Diminui a pena (- 1/6 
a - 1/3) 

Exigibilidade de conduta 
diversa 

Inexigibibilidade de 
conduta diversa (Art. 
22, CP)  
- Coação moral 
irresistível 
- Obediência 
Hierárquica  

Tabela completa de Teses Defensivas 

 
- Extinção da 
punibilidade – 

Art. 107 CP 
(Ex: 

prescrição) 
 

- Escusas 
absolutórias -
Art.181-182-

183CP (crimes 
patrimoniais) 

 
Teses de 

Pena: 
 
 
 

CRIME 
 
 
 

Teses de 
Pena: 

 

FATO TÍPICO 
 
 
Consumado 
     
 
Tentativa 
(art. 14, II – 1/3, -2/3 CP) 
     
 
- Desistência voluntária 
e Arrependimento eficaz 
(Art. 15)  
 Atipicidade do fato 
 
- Crime impossível (Art. 
17)  Atipicidade do fato  
 
- Arrependimento 
posterior (Art. 16) 
reparação do dano  
sem violência ou 
ameaça  
Diminui a pena (-1/3 e – 
2/3) 

 
Tipicidade material  Lesão ao bem Princípio 
da insignificância (atipicidade) 
 

 
 
 

Tipicidade 
formal  
(Artigo de Lei) 
 
- teses de 
ausência de dolo 
e culpa  
 = 
Atipicidade do 
Fato. 

- Dolo 
 

Atipicidade 
 
 
- Erro de tipo 
(Art. 20) - Afasta 
dolo e culpa 

ou 
- Afasta dolo e 
pune forma 
culposa (erro 
evitável) 
 
- Erro de tipo 
permissivo (Art. 
20, §1)  
(Ex.:Legítima 
defesa putativa) 
 
- isenta de pena 
ou afasta Dolo e 
pune a forma 

- Culpa 
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- Dosimetria; 
 

-Concurso de 
crimes 

(Art.69/70/71 
CP) 

 
-Regime inicial 

de Pena 
(Art.33CP) 

- Conversão 
restritivas de 
direitos ou 

multa 
(Art. 44 CP) 

 
-Livramento 
condicional 
(Art. 83 CP) 

 
-Sursis (Art.77 

CP) 
 

- Progressão 
de regime. 

(Art. 112LEP) 

Culposa (se 
houver) 

ILICITUDE 
 
 

Excludentes (Art. 23) 
 
 
 

Consentimento do 
ofendido (causa 

supralegal) 

Estado de necessidade (Art. 24)  
– Perigo 
Legítima defesa (Art. 25)  
– Agressão  
Estrito cumprimento do dever legal  
– Funcionário público 
Exercício regular de direito  
– Ofendículas 

CULPABILIDADE 
 

Reprovabilidade 

Imputabilidade Inimputabilidade (Art. 
26, 27 e 28, CP) 

Potencial conhecimento 
da ilicitude 

Erro de 
proibição (Art. 
21CP) 
Isenta de pena 
Ou 
Diminui a pena (- 
1/6 a - 1/3) 

Exigibilidade de conduta 
diversa 

Inexigibibilidade 
de conduta 

NÃO HÁ CRIME 
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diversa (Art. 22, 
CP) 

DICA 10 - CRIMES TRIBUTÁRIOS E PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA  

- Amigos, todos sabemos da importância do principio da insignificância em nosso ordenamento 
jurídico, e do quanto ele vem sendo aplicado e aceito pela nossa jurisprudência, e obviamente ele 
é uma importante tese de defesa, muito cobrada na nossa prova da OAB, inclusive no que tange 
aos crime de natureza tributária, outro tema muito exigido pelo nosso examinador. 

A) Nos crimes tributários (Lei 8137/90 – Art. 334 CP – Art. 168 A CP) aplica-se a TESE da 
Insignificância para lesões de até R$ 20.000 (STF e STJ), sendo que a consequência da aplicação 
do princípio da Insignificância será sempre, em qualquer hipótese, mesmo para outras espécies 
de crime, ATIPICIDADE DO FATO em face da ausência de tipicidade material.  

B) Importante lembrar que nos crimes tributários o parcelamento do tributo devido só poderá ser 
feito até o recebimento da denúncia e tem o efeito de SUSPENDER A PUNIBILIDADE, já o 
pagamento integral do Tributo devido pode ser utilizado como teses defensiva quando realizado 
a qualquer tempo pelo acusado (mesmo após o trânsito em julgado) e esta tese tem como 
consequência EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do fato e afastar a pena.  

- Por fim, lembre-se que não é possível alegar a tese defensiva da insignificância para situações 
de crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, e que, via de regra, a sumula 599 
do STJ veda a aplicação deste princípio para crimes contra a administração pública.  

DICA 11 - CRIMES PERMANENTES, SUM. 711 STF E 
PRESCRIÇÃO 

Nos Crimes permanentes (ex: Art. 148 e Art. 288 CP) a consumação acontece e se prolonga pelo 
tempo, logo, no âmbito desses crimes,  algumas situações podem dar origem a limitações na 
adoção de certas teses defensivas, e a situações bem específicas, muito importantes para nossa 
prova: 

A) se menor de 18 anos (inimputável – Art. 27 CP) comete o crime permanente e no caso concreto 
completa 18 durante a permanência, responderá como maior, e não se aplicam as regras do ECA. 

B) De acordo com a Súmula 711 STF, se uma lei nova, mesmo que mais severa, surgir durante a 
permanência, aplica-se esta lei ao fato normalmente, mesmo que esta lei aumente a pena, 
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estabeleça alguma restrição de regime (Ex: Pacote Anticrime), não ferindo o princípio da 
irretroatividade (Sum. 711 STF)  

C) Atenção à limitação para esta tese PRELIMINAR!!! A prescrição (Art. 107 e ss. CP) nos crimes 
permanentes começa a correr somente a partir do término da permanência, enquanto nos demais 
crimes começa na data da consumação ou, em caso de tentativa, na data do último ato executório.  

Não se pode esquecer que prescrição é tese preliminar de direito material, de extinção da 
punibilidade do fato, e por isso, para a contagem do prazo prescricional (Art. 111 CP)  computa-
se o dia de início na contagem (Art.10 CP). 

DICA 12 - ITER CRIMINIS E SEUS INSTITUTOS DEFENSIVOS 

As teses defensivas relacionadas ao Iter Criminis (etapas de realização do crime doloso), costumam 
cair muito na nossa prova de 2ª Fase Penal, e normalmente são teses ligadas a atipicidade da 
conduta ou hipóteses de redução da pena aplicada ao fato típico realizado. 

A) A Desistência voluntária e arrependimento eficaz (Art. 15 CP) são teses defensivas muito 
utilizadas em nossas peças e também nas questões discursivas, quando elas estão presentes 
primeiro afastam a imputação da tentativa, e em seguida tornam o fato iniciado ATÍPICO, sendo 
este o pedido a ser formulado. 

Não podemos deixar de lembrar que, principalmente nas questões discursivas, o agente poderá 
responder por outros fatos já praticados (se houver), enquanto o fato principal, sobre o qual incidiu 
esta tese defensiva, ficará atípico. 

DICA IMPORTANTE:  

No caso concreto, para que você possa diferenciar a tese defensiva da desistência voluntária das 
hipóteses de Tentativa (Art. 14 II e par. Único CP) utilize a seguinte frase: 

-  Se posso prosseguir na execução e não quero haverá desistência voluntária. Se quero prosseguir 
e não posso haverá Tentativa.  

Agora, no caso concreto, para você diferenciar as teses da Desistência Voluntária e do  
Arrependimento Eficaz utilize esta frase : 

- Eu desisto do que estou fazendo (execução em curso) e me arrependo somente do que já fiz 
(execução completa), sendo que, em ambos os casos não ocorre a consumação por escolha do 
próprio agente,  a tese para o fato iniciado será de atipicidade. 
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B) O Arrependimento posterior (Art. 16 CP) NÃO será tese absolutória, mas apenas tese para 
diminuição da pena (1/3 a 2/3) que se dá quando, após a consumação, o agente realizar a 
reparação do dano causado, desde que esta reparação tenha sido feita até o recebimento da 
denúncia. 

Atenção amigos!!! Nada impede que vocês utilizem a tese do arrependimento posterior (Art. 16 
CP) em recursos e peças posteriores a denúncia, condenação ou mesmo após o transito em 
julgado condenatório (revisão criminal), foi o que se exige é apenas que a reparação do dano 
ocorra antes da denúncia, lembrando que só se poderá utilizar este instituto defensivo se o crime 
não possuir violência ou grave ameaça a pessoa.  

DICA 13 - TEORIA DO ERRO E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

As diversas espécies de erro são constantemente utilizadas como teses centrais de defesa na nossa 
prova de 2ª Fase OAB, além de também aparecer bastante nas nossas questões discursivas, sendo 
que estas teses, muitas vezes tem caráter absolutório por atipicidade do fato ou por isenção de 
pena. 

A) Vamos lembrar que TODO Erro de Tipo SEMPRE afasta o DOLO, podendo afastar também a 
culpa se o erro for inevitável, então está tese defensiva muitas vezes tornará o fato atípico. 

Trata-se de um erro fático em que o agente comete um crime em erro a respeito dos fatos que 
está praticando, pois acha que “está fazendo outra coisa”. (Ex: acha que esta levando uma bolsa 
de roupas, quando na verdade estava cheia de drogas ilícitas. Atuou em erro de tipo sobre o fato 
“drogas” que caracterizou o crime de tráfico realizado)  

B) Já nas hipóteses de teses relacionadas ao Erro de proibição, aquele de quem não conhece a 
ilicitude do fato realizado, a tese será pedir para se afastar a culpabilidade (se for inevitável errar), 
ou apenas para diminuir a pena (1/6 a 1/3) do crime doloso praticado (erro evitável).   

Trata-se de um erro de valoração a respeito do caráter proibido, ilícito daquilo que o agente está 
realizando, ou seja, comete um crime, conhecendo os fatos que pratica, porem pensa “que 
pode”fazer aquilo, acredita que não é proibido. (Ex: matar alguém em eutanásia, por pensar que 
pode tomar esta decisão) 

C) Já os erros acidentais, costumam aparecer mais nas questões discursivas do que como teses 
de peças, embora isso também possa ocorrer, logo, vamos lembrar alguns pontos sobre este 
tema: 

O Erro sobre a pessoa ou in personae (art.20par.3º) é o chamado  erro do "irmão gêmeo" em que 
o agente se confunde quanto a identidade da vítima, e responde como se tivesse atingido quem 
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pretendia. (ex: mãe querendo matar seu filho sob influência do estado puerperal o confunde com 
o filho de outrem, e mesmo praticando homicídio, responde pelo infanticídio)   

 Já o Erro de execução ou aberratio ictus (Art. 73 CP) pode ser associado como erro da “bala 
perdida”, ou seja, o agente erra na execução da ação praticada acertando vítima diversa da visada. 
Neste erro o agente também responde como se tivesse atingido a vítima que pretendia, com 
todas as suas características, não se considerando as características da vítima efetivamente 
atingida. (causas de aumento, diminuição, agravantes, etc.) 

DICA 14 - APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PENAS (PACOTE 
ANTICRIME)  

Galera, por fim, vamos recordar algumas dicas a respeito de um dos temas mais cobrados de uma 
forma geral na nossa prova de 2ª Fase Penal OAB, a aplicação e a execução das penas, que 
sofreram muitas mudanças com o pacote anticrime, e aparecem quase sempre como teses 
subsidiárias nas principais peças cobradas na nossa prova, como Apelação, Memoriais, Agravo em 
Execução e outras, além de constantemente aparecer nas nossas questões discursivas!!! 

ATENÇÃO!!! o limite máximo de cumprimento de pena admitido em nosso ordenamento era de 
30 anos (art. 75 do CP), porém o PACOTE ANTICRIME alterou este limite máximo, que passou a 
ser de 40 anos. Evidentemente esse tema, principalmente em face alteração é super importante 
para nossa prova! 

Porém, cuidado ao analisar sua questão, pois caso haja outra condenação por fato posterior far-
se-á nova unificação, desprezando o tempo já cumprido, para efeito de um novo limite máximo 
de 40 anos. 

Por exemplo: Imaginem um condenado a 60 anos de reclusão. Evidente a pena será unificada em 
40 anos. 

Mas se ele, após cumprir 10 anos, cometer outro crime e for condenado a mais 25 anos?  

Como deveríamos trabalhar na nossa prova? 

Se liga aeeee!!!  

Deve-se somar o saldo restante (30 anos) com a nova pena (25 anos) e unificar o valor total (55 
anos) para um novo limite de 40 anos, que serão aplicados e cumpridos por ele, 
independentemente dos outros 10 anos que já haviam sido cumpridos. 
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O trabalho prisional (Art.126 e 127 LEP) só irá gerar remição da pena (abatimento dom tempo de 
pena) para o regime fechado e semiaberto, porém, o Estudo pode gerar remição para todos os 
regimes, até mesmo para o regime aberto e também para quem se encontre em  livramento 
condicional. Não podemos esquecer que havendo falta grave durante a execução da pena perde-
se ate 1/3 do tempo remido, e não mais todo o tempo.  

No crime de tráfico de drogas, principalmente na hipótese do tráfico de menor importância (Art. 
33 par. 4º - Lei 11.343/06) uma das teses defensivas mais utilizadas será, alem de requerer a 
aplicação do regime inicial aberto, pedir a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva 
de direitos, lembrando que este crime, agora de acordo com expressa previsão legal (Art. 112 
par.5º LEP, não é considerado equiparado a hediondo. 

Além disso, tema constantemente cobrado na nossa prova tem sido o entendimento pacificado 
do STF de que, crimes hediondos e equiparados, como por exemplo o Tráfico de Drogas (Art. 33 
caput - Lei 11.343/06)  podem ter qualquer regime inicial de pena, com base no Art. 33 do CP e 
na análise do caso concreto, não sendo necessário que o regime seja o inicialmente fechado. 

Por fim, IMPORTANTÍSSIMO lembrar, que as regras para execução das penas privativas de 
liberdade através do sistema progressivo, adotado em nosso ordenamento, vem previstas no Art. 
112 da LEP (Lei 7210/84) que sofreu grandes alterações com o PACOTE ANTICRIME (Lei 
13.964/19).  

ATENÇÃO!!! As novas regras, do referido pacote anticrime, somente se aplicam, via de regra, 
para fatos cometidos após a o início de vigência desta Lei, em 23/01/2020, já que, em sua maioria, 
possuíram caráter incriminador r punitivo, sendo que, para crimes cometidos antes disso devem 
ser aplicadas as antigas regras para progressão na execução das penas  

Dentre as mudanças promovidas pelo pacote anticrime, as mais sensíveis foram operadas na lei 
de execução penal no que tange a mudança dos requisitos para a progressão de regime, em seus 
percentuais e requisitos, instituindo-se uma série de novas regras para obtenção do benefício 
prisional, previstas no Art. 112 da LEP, da seguinte forma: 

“Art.112 LEP - A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos: 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver 
sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido 
sem violência à pessoa ou grave ameaça; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime 
tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
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IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime 
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática 
de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado 
morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização 
criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de 
crime hediondo ou equiparado; 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime 
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 

Além das mudanças promovidas nos percentuais de cumprimento necessários para a progressão 
de regime, o § 1º do Art. 112 da LEP passou a prever que, em todos os casos, o apenado só terá 
direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do 
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 

Também foi alterada a redação do § 2º do mesmo artigo que passou a exigir que a decisão do 
juiz que determinar a progressão de regime deverá ser sempre motivada e precedida de 
manifestação do Ministério Público e do defensor, e que este procedimento também deverá ser 
adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os 
prazos previstos nas normas vigentes. 

Amigos, como já dissemos, não vamos esquecer que foi inserido o § 5º no Art. 112 da LEP agora 
prevendo expressamente que  não se considera hediondo ou equiparado a hediondo , para os 
fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 
11.343/2006, e ainda criou-se o § 6º, estabelecendo que o cometimento de falta grave durante a 
execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no 
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá 
como base a pena remanescente, posição esta que já vinha sendo adotada, já era até sumulada 
pelo STJ (sum.534) e, por isso, não foi nenhuma novidade pra gente! 

Lembrem-se que as regras previstas no PACOTE ANTICRIME estão abrangidas pelo edital do 
XXXII EXAME DE ORDEM e, por isso, serão cobradas a partir deste exame!!! 
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