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1. RESUMO 

 

O tema detração penal por si só representa uma instituição presente no direito 

penal e processual penal brasileiro, representada no artigo 42 do nosso Código 

Penal. No entanto, a presente pesquisa tem seu foco na aplicabilidade desse 

instituto em crimes distintos, pois, de fato, a detração penal é um direito 

garantido ao condenado, que delimita o desconto do tempo em que este sofreu 

restrição ao seu direito de liberdade enquanto respondia seu processo, ou seja, 

na condição de acusado. Contudo, o instituto tinha certos embates como por 

exemplo quem deveria aplicá-lo, o juízo de execução ou o juiz de 1° grau na 

sentença condenatória? O instituto seria uma das fases do sistema trifásico da 

sentença ou é independente, sendo um tópico a parte devidamente 

fundamentado pelo magistrado? Todas essas questões já existiam tão somente 

com a detração, mas quando iniciaram os pedidos, pelos advogados, para o 

desconto do tempo em que o acusado ficou detido provisoriamente em outros 

crimes diferentes daquele no processo em questão, houve certo espanto em 

nosso sistema judiciário, pois quanto a esse fato, nosso ordenamento criminal 

é omisso, e a presente pesquisa procura esclarecer e exemplificar a aludida 

questão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Para ser compreendido o instituto em questão, é necessário uma breve 

explicação a cerca de alguns temas primórdios. O Direito Penal brasileiro 

comporta dois tipos de sanção: a pena (restritiva de direitos, privativa de 

liberdade e multa) e a medida de segurança (detentiva e restritiva). A pena é a 

sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação penal, ao autor de uma 

infração (penal), como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição 

de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos, consiste na privação ou 

na restrição de determinados bens jurídicos do condenado, aplicada pelo 

Estado em decorrência do cometimento de uma infração penal, com as 

finalidades de castigar seu responsável, readaptá-lo ao convívio em 

comunidade e, mediante a intimidação endereçada a sociedade, evitar a 



prática de novos crimes ou contravenções penais. O outro tipo de sanção 

denomina-se medida de segurança, e sua definição se encontra nos arts. 96 a 

99 do Código Penal, onde se preveem duas espécies de medidas de 

segurança, a detentiva, que consiste na internação do inimputável de 

periculosidade em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em 

outro estabelecimento adequado, e a espécie restritiva, sendo a sujeição do 

agente inimputável ou semi-imputável a tratamento ambulatorial, cumprindo-lhe 

comparecer ao hospital nos dias que lhe forem determinados pelo médico. 

Definido o que é pena, é necessário adentrar em mais um tópico para que, 

enfim, a detração seja explorada e exemplificada, tópico definido como prisão. 

A importância de se entender a prisão e seus tipos se dá porque é com esta, 

na fase de acusação, ou seja, durante o processo, em que se descontará o 

tempo em uma eventual sentença condenatória.  

 No Brasil há vários tipos de prisão, como a prisão preventiva, presente 

no artigo 311 do Código Penal, com seus requisitos no artigo seguinte; a prisão 

também pode ser temporária, presente na lei 7.960/89, ou em flagrante, 

quando o infrator se enquadrar nas condições do artigo 302 do Código Penal. 

Outras medidas, como  a internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico, ou mesmo em outro estabelecimento similar, em forma de 

medidas de segurança também computam na detração penal. 

 Em suma, o que deve se extrair é que toda e qualquer restrição da 

liberdade de um indivíduo imposta pelo Judiciário deve-se levar em conta para 

efeitos do artigo 42 do Código Penal. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O objetivo da presente pesquisa é demonstrar que, ao estudar um 

instituto presente em nosso ordenamento, é possível aplicá-lo nas mais 

diversas situações, gerando uma reflexão que auxilia no desenvolvimento do 

tema em questão e também preenchendo eventuais lacunas que, talvez, nem 

em nosso ordenamento nem haviam sido visualizadas. 

 Além de conceituar e demonstrar a aplicação da detração, o foco em 

questão é na aplicação desta em crimes distintos, já que nosso Código Penal é 



omisso em relação ao assunto, e gerou certa euforia quando diversos pedidos 

de detração de prisões realizadas em outros processos foram realizados ante 

aos magistrados, caso que, consequentemente, foi pacificado pelo STF. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos 

válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. 

 Nesta pesquisa serão utilizados livros, artigos jurídicos, jurisprudências e 

a legislação pátria aplicável ao caso concreto e estudado. Para que seja 

possível cumprir os objetivos propostos da pesquisa, serão utilizados os 

métodos dedutivo e indutivo, comparativo, hermenêutico. 

 O método indutivo é um processo mental, partindo de dados 

particulares, o seu objetivo é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais 

amplo do que o das premissas nas quais se basearam.  

 O método dedutivo tem propósito de explicar o conteúdo das premissas, 

em seus argumentos não há graduações intermediárias, pois, se todas as 

premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira.  

 O método comparativo é usado tanto para comparações de grupos no 

presente, no passado ou entre existentes e os do passado, e entre sociedades 

de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento. Tal método permite 

analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, 

abstratos e gerais. É usado em estudos de largo alcance e de setores 

concretos, assim como para estudos qualitativos e quantitativos. É utilizado em 

todas as fases e níveis de investigação e explicação. 

 O objetivo principal é deixar claro a importância do tema, pois o Estado 

possui uma responsabilidade para com o acusado, que tem sua liberdade 

restringida, seja na sentença condenatória ou quando provisoriamente preso 

(prisão preventiva, temporária, em flagrante) enquanto responde o processo, e, 

caso no final vem a ser absolvido, qual a utilização que se pode dar ao tempo 

em que teve impedida a sua liberdade. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Presente em nosso Código Penal: ''Art. 42 - Computam-se, na pena 

privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, 

no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em 

qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984)'' 

 Conceitua-se detração penal como sendo o cálculo de redução da pena 

privativa de liberdade ou de medida de segurança aplicada ao final da 

sentença, do período de prisão provisória ou de internação para tratamento 

psiquiátrico em que o sentenciado cumpriu anteriormente. Consiste a detração 

no abatimento na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do 

tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, prisão administrativa ou 

internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou mesmo em 

outro estabelecimento similar. 

 Em outras palavras: o tempo em que o sentenciado permaneceu preso 

durante o processo, seja em razão de prisão em flagrante, preventiva ou 

temporária, ou permaneceu internado em hospital de custódia ou em 

tratamento psiquiátrico, será descontado do tempo da pena (ou medida de 

segurança) imposta no final da sentença. Em síntese, através da detração 

penal permite-se descontar, na pena ou na medida de segurança, o tempo de 

prisão ou de internação que o condenado cumpriu antes da condenação. 

 Dessa definição encontramos 3 elementos característicos da detração:  

 (a) verbo núcleo: computar;  

 (b) que seja aplicada, ao final da sentença, pena privativa de liberdade 

ou medida de segurança;  

 (c) o período do cálculo deve abranger a prisão provisória ou referente a 

internação ou tratamento psiquiátrico. 

 “Computar” significa calcular, contar, orçar, isto é, fazer o cálculo 

referente ao tempo em que o acusado esteve preso anteriormente e o tempo 

em que foi imposto na sentença final. O principal fundamento desta contagem é 



o princípio clássico no qual ninguém poderá ser punido por duas vezes pelo 

mesmo fato: 

 Segundo René Dotti  “A detração visa impedir que o Estado abuse de 

poder-dever de punir, sujeitando o responsável pelo fato punível a uma fração 

desnecessária da pena sempre que houver a perda da liberdade ou a 

internação em etapas anteriores à sentença condenatória”. 

 Ademais, para que possa fazer esta contagem de tempo, retirando do 

tempo total imposto na sentença o período em que esteve “preso” 

anteriormente, há a necessidade de que haja uma relação entre esta prisão e a 

decisão definitiva. Neste sentido, Damasio de Jesus define que para a 

aplicação do princípio da detração penal deve existir o nexo de causalidade 

entre a prisão provisória e a pena privativa de liberdade. Suponha-se que o 

sujeito se encontre processado em duas comarcas, estando preso 

preventivamente na primeira. Nesta, após permanecer preso durante três 

meses, é absolvido, sendo condenado no outro processo a três meses de 

detenção. O tempo de cumprimento de prisão preventiva no processo A, em 

que foi absolvido, pode ser computado na pena privativa de liberdade imposta 

na ação penal de B? O Código Penal vigente é omisso. Entendemos que ao 

caso não pode ser aplicada a detração penal. Do contrário estaria estabelecido 

“conta corrente”, ficando o réu absolvido com um crédito contra o Estado, a 

tornar impuníveis possíveis infrações posteriores. Havendo, porém, conexão 

formal entre os delitos, admite-se o benefício”. 

 Porém, em sentido contrário, René Dotti afirma: 

Não colhe a objeção fundada no argumento de que em tal 
hipótese haveria um tipo de conta corrente pela qual o réu 
absolvido em um processo teria um crédito contra o Estado 
relativamente à prática de uma infração futura. Com efeito, se a 
imputação pelo fato anterior tenha sido julgada improcedente, 
por falta de justa causa ou por outro fundamento, ou se, antes 
mesmo da denúncia, o inquérito for arquivado pela 
demonstração da inocência ou causa diversa, a prisão cautelar 
caracterizou um erro judiciário que obriga o Estado a pagar 
uma indenização (CF, art. 5º, LXXV). Essa responsabilidade 
objetiva é fiadora da admissibilidade da detração, não 
houvesse outros argumentos a justificá-la, como o precedente 
do STF relatado pelo Min. Rodrigues de Alkmin e colecionado 
por Silva Franco (Código Penal, p. 787), Também o STJ, em 
decisão relatada pelo Min. Vicente Leal abriga o mesmo 
entendimento (RT 733/537). 
 



 Enfim, após definir o instituto presente no artigo 42 do CP, e demonstrar 

posicionamentos e definições de diversos juristas, resta responder a pergunta 

que justifica o título do presente trabalho monográfico, a utilização da detração 

penal em crimes distintos é possível? De acordo com a Jurisprudência e a 

Doutrina, sim, temos como exemplo determinada pessoa é presa 

cautelarmente por um crime (B), mas antes deste já havia praticado outro 

crime (A). Sobrevém condenação pelo crime A, sendo absolvido pelo crime B. 

O tempo em que ficou preso pelo crime B pode ser “aproveitado” e 

descontado da pena a ser cumprida no crime A. Ou seja, é necessário deixar 

evidente que a detração só foi possível porque o crime A foi anterior, 

 No julgamento do HC 178.894-RS (13/11/2012), relatado pela Min. 

Laurita Vaz, a Quinta Turma Do STJ fixou entendimento de que é cabível a 

aplicação do benefício da detração penal previsto no art. 42 do CP em 

processos distintos, desde que o delito pelo qual o sentenciado cumpre pena 

tenha sido cometido antes da segregação cautelar, evitando a criação de um 

crédito de pena. No seu voto, a Ministra utilizou um trecho da obra de 

Mirabete: 

Admitido ultimamente, tanto na doutrina como na 
jurisprudência, a detração por prisão ocorrida em outro 
processo, desde que o crime pelo qual o sentenciado cumpre 
pena tenha sido praticado anteriormente a seu 
encarceramento, numa espécie de fungibilidade da prisão. 
Essa interpretação é coerente com o que dispõe 
a Constituição Federal, que prevê a indenização ao 
condenado por erro judiciário, assim como àquele que ficar 
preso além do tempo fixado na sentença (art. 5.º, LXXV), pois 
não há indenização mais adequada para o tempo da pena 
imposta por outro delito. Evidentemente, deve-se negar à 
detração a contagem de tempo de recolhimento quando o 
crime é praticado posteriormente à prisão provisória, não se 
admitindo que se estabeleça uma espécie de 'conta corrente', 
de créditos e débitos do criminoso. 

 

 A seguir, será exposto o acórdão de um HC 111.081 Rio Grande do Sul, 

cujo relator foi o Ministro Luiz Fux, em que a dissertação dos votos dos 

Ministros envolvem o instituto do art. 42 do nosso Código Penal sendo aplicado 

para crimes distintos. Para preservar a objetivação a cerca do tema, será 

transcrito apenas o diálogo dos Ministros, como forma de citação, pois 

discutem o cabimento ou não do tema. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635580/artigo-42-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, 
trago hoje, entre os meus habeas corpus, uma situação 
idêntica: a detração da pena de um período de prisão 
provisória anterior à própria prática dos delitos pelos quais a 
pena está sendo cumprida. Acompanho o eminente Relator. 
 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
é assim, não é? Quanto mais se "veve", mais se aprende, por 
que está querendo criar o quê? O cartão fidelidade prisão? 
Soma de pontos para usar lá na frente? Convenhamos, 
realmente, enfim. Também denego a ordem. 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Abatimento 
quanto a um delito futuro!  
 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então, um cartão 
fidelidade prisão. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – 
O acusado ficaria com um crédito!  
 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ele fica com 
pontos para usar quando quiser. Enfim, estou denegando a 
ordem, porque a fidelização também tem limites. 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a 
erronia do Estado, quanto ao processo, quanto à prisão 
anterior, resolve-se em outro campo, o do ato comissivo, o ato 
de serviço, considerada a indenização, não cabendo a 
compensação. O sistema não fecharia, ou seja, não se pode 
levar em conta prisão provisória relativa a delito futuro.  
 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Seria 
concessão pelo Estado de um crédito para praticar um ato 
ilícito, o que é um absurdo.  
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acompanho o 
relator, Presidente, mas, de qualquer forma, faço-o admirado 
pela criatividade humana na interpretação da lei. 

 

 Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do 

voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. 1ª 

Turma, 28.2.2012. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à 

Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Rosa 

Weber. No caso em questão, o tempo em que se buscava descontar pela 

detração ocorreu antes do processo, situação em que não é cabível a detração 

penal. 

 A título de curiosidade, umas das questões levantadas a respeito da 

detração dissertam a respeito da sua aplicabilidade. A competência, antes da 

Lei 12.736/12 era do Juízo de execução, ocorre que tal competência gerava 



uma certa demora e eventuais erros nos cálculos dos sentenças, pois com a 

chegada de inúmeros processos o juiz de execução ficava sobrecarregado, 

com o advento da referida lei, a competência passa a ser do juiz de 1° grau na 

própria sentença condenatória. 

 Há de se ressaltar que a detração não faz parte do sistema trifásico, 

presente no artigo 68 do Código Penal, quando se fala na dosimetria da pena, 

a detração é um instituto separado, autônomo, e deve ser realizada após a 

dosimetria da pena pelo sistema trifásico, não influenciando, por exemplo, na 

progressão de regime ou fixação do regime inicial da pena. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Enfim, ao início da pesquisa, levantaram-se questões do cabimento da 

detração penal em crimes distintos, e, ao longo de seu desenvolvimento, foi 

demonstrado, antes de adentrar o tema em questão, as definições de certos 

institutos que, sem eles, seria impossível explicar o aludido tema. É presente 

as definições de pena, medidas de segurança e os tipos de prisões existentes. 

Vencidas tais questões preliminares, foi definido o instituto presente no art. 42, 

bem como sua utilização em crimes distintos. Ressalta-se a importância do 

tema, pois regularmente vem sendo alteradas as medidas a serem tomadas ao 

longo do processo penal, uma humanização toma conta de nosso legislador, o 

que é bom, porém é necessária toda cautela a respeito de institutos que não 

são colocados em questão especificamente, como é o caso da detração; um 

exemplo são as inúmeras prisões e formas de restringir a liberdade, presentes 

cada vez mais pressupostos a serem preenchidos para justificá-las, mas, qual 

seu reflexo em institutos que orbitam tais medidas? Esse enfoque foi explicado 

no desenvolvimento o texto, sendo esclarecido quais cabem e, 

consequentemente, quais são contados na hora de detrair a pena. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As considerações finais a serem apontadas pelo autor, sem dúvida, é a 

importância do tema, pois a detração é um direito certo, garantido ao 



condenado, e o estímulo à reflexão a respeito do instituto quando indagado se 

sua aplicabilidade em crimes distintos é legal ou não, já que o clímax da 

questão se concretiza quando verificado a omissão de nosso ordenamento em 

relação a aludida aplicabilidade. 

 Ressalta-se que o tema também flerta com vários tópicos do direito 

penal geral, quanto a dosimetria da pena e o sistema trifásico, quem deve 

aplicá-lo e quais medidas se encaixam para serem computadas na detração. 

 Entretanto, como a omissão referente à aplicabilidade se dá por meio de 

jurisprudências e julgados de Habeas Corpus, fica o alerta para a insegurança 

na hora de solicitá-la, pois há várias interpretações, sendo necessária a cautela 

quanto ao único modo de se tornar efetiva a detração em crimes distintos. 
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