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ACÓRDÃO

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  N.º  2006119-61.2014.815.0000  –  2ª
VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
01 AGRAVANTE: Avani da Silva Diniz Filho
ADVOGADO: Flávio Márcio de Sousa Oliveira (OAB/PB 13.346)
02 AGRAVANTE: Ministério Público Estadual
AGRAVADOS: Os mesmos

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO
POR  LATROCÍNIO  E  OCULTAÇÃO  DE
CADÁVER.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO  DO
CRIME  DE  OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.
ACOLHIMENTO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E
A  DENÚNCIA.  CRIME  ANTERIOR  À  LEI
12.234/2010.  PEDIDO  PELO
RECONHECIMENTO  DA  NULIDADE  DA
DECISÃO.  VIOLAÇÃO  DA  COISA  JULGADA.
REFORMATIO  IN  PEJUS.  OFENSA  À
SEGURANÇA  JURÍDICA.  INSUBSISTÊNCIA.
ERROR  IN  PROCEDENDO  DA  DECISÃO
ANTERIOR.  NÃO  PRECLUSÃO  AO  JUIZ  DA
EXECUÇÃO  PENAL.  PLEITO  PELO
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS  SUBJETIVOS.  DESOBEDIÊNCIA
ÀS  DETERMINAÇÕES  JUDICIAIS.  FALTA
GRAVE.  APENADO  FORAGIDO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sobrevindo a ocorrência de prescrição retroativa,
esta  deve ser conhecida e declarada em qualquer
fase do processo,  inclusive em sede de execução,
sendo seu cômputo  calculado,  para  a  extinção da
punibilidade  do réu,  com base  na pena  posta  em
concreto pelo Juiz, devendo, ademais, a sentença ter
transitado em julgado para a acusação.

2. Tendo o crime ocorrido antes da lei 12.234/2010,
é  possível,  para  fins  de  cômputo  do  prazo
prescricional,  o intervalo entre  a data do fato e o
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recebimento da denúncia.

3. Inexiste preclusão em relação ao juiz da execução
penal.  Portanto,  não  configura  reformatio  in  pejus,
tampouco violação à coisa julgada, a revogação, pelo
Juiz da Execução, de decisão anterior que padecia de
error in procedendo.

4.  Não  preenchidos  os  requisitos  subjetivos  para  a
concessão  do  livramento  condicional,  mormente
tratar-se de apenado foragido que deixou, em mais de
uma ocasião, de cumprir as determinações judiciais,
seu indeferimento é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR
LATROCÍNIO  E  OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.
RECURSO  DO  REEDUCANDO.   PLEITO  PELO
REESTABELECIMENTO  DO  REGIME
SEMIABERTO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
DESCUMPRIMENTO  DAS  CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS.  FALTA  GRAVE.  REGRESSÃO
CAUTELAR  PARA  O  REGIME  FECHADO.
APENADO  FORAGIDO.  INVIABILIDADE  DO
REESTABELECIMENTO.  RECURSO
DESPROVIDO.

1.  Inviável  o  reestabelecimento  ao  regime
semiaberto estando o apenado foragido, e não
tendo  se  apresentado  a  duas  audiências  de
justificação marcadas.

2.  Recurso  conhecido  a  que  se  nega
provimento.

V I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
agravo em execução, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao
recurso interposto pelo reeducando e, dar parcial provimento ao agravo
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Ministerial, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto
pelo apenado Avani da Silva Diniz Filho e pelo Ministério Público Estadual
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sousa/PB, que revogou
a decisão de fls. 81/83, decretou a regressão cautelar do reeducando para
o  regime  fechado  e  marcou  audiência  de  justificação  para  o  dia
27.03.2014 (fls. 14/25).

Verifica-se  que  o  magistrado  tornou  sem  efeito  a
decisão de fls. 81/83, tendo em vista sua prolação sem a devida audiência
de justificação do reeducando. Além disso, regrediu, de forma cautelar, o
regime  de  cumprimento  de  pena  para  o  fechado,  ante  o  reiterado
descumprimento das condições fixadas no regime penal.

O primeiro agravante aduz, em sua súplica (fls. 03/07),
que a decisão de fls. 81/83, ao conferir-lhe o regime semiaberto, apesar
de  falar  em “progressão”,  teria,  na  verdade,  regredido  seu  regime  de
cumprimento de pena em decorrência de falta grave, uma vez que gozava
do regime mais benéfico. Dessa forma, pede provimento ao recurso para
que  seja  assegurado  o  restabelecimento  do  regime  semiaberto  com
autorização para trabalho externo.

Nas contrarrazões ministeriais de fls. 30/37, o  parquet
pede  provimento  do  recurso,  não  só  para  cassar  a  decisão  recorrida,
restabelecendo o regime semiaberto de cumprimento de pena, como para
reconhecer, de ofício, extinção da punibilidade pela prescrição do delito do
art.  211  do  Código  Penal,  além  de  conceder,  de  ofício,  liberdade
condicional ao apenado.

O  segundo  agravante  pugna,  em  suas  razões  (fls.
40/54), preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade
do delito do art. 211 do Código Penal, tendo em vista o decurso do lapso
prescricional  tanto entre a data do fato  e o recebimento da denúncia,
quanto para início do cumprimento da pena, tendo em vista que primeiro
se  cumpre  a  pena  mais  grave.  Ainda em sede  de  preliminar,  pleiteia,
subsidiariamente,  pela  aplicação  do  decreto  de  indulto  de  2013,  no
tocante ao crime de ocultação de cadáver, uma vez que o reeducando já
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havia cumprido mais de 1/3 da pena e fora beneficiado com mais de 06
(seis)  saídas  temporárias.  No  mérito,  pugna pela  cassação  da decisão
recorrida para que se reestabeleça o regime semiaberto. Pede, ainda, a
concessão do livramento de condicional, tendo em vista o preenchimento
dos requisitos necessários.

Contrarrazões  pelo  reeducando  (fls.  84/85),  pedindo
provimento do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Juízo  de  retratação  pela  manutenção  da  decisão  (fls.
38/39).

Parecer  da  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pelo
desprovimento  do  agravo  interposto  por  Avani  da  Silva  Diniz  Filho,  e
provimento  parcial  do  recurso  Ministerial,  apenas  para  reconhecer  a
prescrição da pretensão punitiva do delito do art.  211 do Código Penal
(fls. 1.017/1.028).

É o Relatório.

VOTO

1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Nas razões recursais de fls.  40/54, o Ministério Público
pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em
relação ao crime do art. 211 do Código Penal, tendo em vista o decurso do
lapso prescricional.

Analisando os termos postos pelo recorrente em face de
toda a documentação constante nos autos, vejo que lhe assiste razão. 

Na sentença de fls. 141/159, o douto magistrado singular
julgou procedente a denúncia de fls. 121/122 para condenar o acusado nas
penas do art. 157, §3º (latrocínio), c/c art. 61, II, “d”, e art. 211 (ocultação
de cadáver), c/c art. 69, todos do Código Penal. Para o primeiro delito, fixou
a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta)
dias-multa,  e  para  o  segundo  crime,  em  02  (dois)  anos  de  reclusão,
totalizando 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Deve-se atentar para o teor do art. 119 do Código Penal,
ao prevê que “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade
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incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Dessa forma, a análise do
lapso prescricional deve levar em consideração, de forma isolada, cada uma
das penas atribuídas ao condenado.

Com efeito,  conta-se o  prazo  da prescrição  retroativa
pela pena efetivamente imposta (pena em concreto) e não pelo máximo
da pena aplicável (art. 110, § 1º, do Código Penal), devendo haver nos
autos sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
sendo  que  o  cômputo  do  tempo  volta-se  para  períodos  anteriores  à
sentença,  servindo  para  verificar  se  houve  prescrição  pela  pena  em
concreto em alguma das faixas prescricionais que precedem à sentença
(art. 110, § 2º, do CP).

Convém destacar que, tratando-se de delito consumado
em 1993, ou seja, antes da vigência da lei nº 12.234/2010, que revogou o
art. 110, §2º, tal dispositivo, por ser mais favorável ao reeducando, pode
ser aplicado. Convém transcrever o teor da mencionada norma:

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo
anterior,  pode  ter  por  termo  inicial  data
anterior à do recebimento da denúncia ou da
queixa. 

Assim,  pode  a  prescrição  retroativa  ser  aplicada  no
período que decorreu entre a consumação do crime e o recebimento da
denúncia ou da queixa, ou no período decorrido entre esta última causa
de interrupção e a sentença. Então, verificada a ocorrência da prescrição
pela  pena em concreto  em algum desses  módulos  temporais,  dá-se  a
prescrição retroativa.

Dita  prescrição,  por  ser  também uma modalidade  da
prescrição da pretensão punitiva, juntamente com a prescrição punitiva
propriamente dita e a prescrição superveniente (intercorrente), apaga a
pena  e  todos  e  quaisquer  efeitos  da  sentença  condenatória,  sejam
principais ou secundários.

In  casu,  tais  requisitos  se  antevêem  presentes,  pois
basta observar que o apenado, com relação ao delito tipificado no art. 211
do Código Penal, fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão.
Essa pena, nos termos do artigo. 109, V, prescreve em 04 (quatro) anos.
Senão vejamos:
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“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em
julgado a sentença final, salvo o disposto nas
§§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se
pelo  máximo da pena privativa  de liberdade
cominada ao crime, verificando-se: 
[...]
 V - em quatro anos, se o máximo da pena é
igual a um ano ou, sendo superior, não excede
a dois”.

Assim, levando-se em consideração que o recebimento
da  denúncia  ocorreu  em  04.06.1998  (fls.  134/135)  e  a  data  do  fato
ocorreu entre 10 e 13 de Outubro de 1993, verifica-se o entreato de 04
(quatro) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um dias). 

Salienta-se  que  durante  tal  interregno,  não  houve  a
suspensão do  processo  nem do  prazo  prescricional,  razão  pela  qual  o
referido período é contínuo, sem nenhuma causa interruptiva entre a data
do fato e o recebimento da denúncia, portanto.

Deve-se ressaltar que a sentença transitou em julgado
para a acusação, já  que,  conforme certidão de fls.  167, transcorreu o
prazo recursal sem qualquer manifestação.

Assim,  não  havendo  recurso  da  acusação  e  tendo
transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da
denúncia e da prolação da sentença, deve-se decretar extinta a pretensão
punitiva por ocorrência da prescrição retroativa, perdendo o Estado o jus
puniendi, pelo decurso de prazo.

A propósito, reza a Súmula n° 146 do Pretório Excelso:

“A prescrição da ação penal  regula-se pela
pena concretizada na sentença, quando não
há recurso da acusação”.

A prescrição da pretensão punitiva é causa da extinção
da punibilidade, que  deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do
processo, podendo até mesmo ser de ofício, inclusive em sede de execução,
nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO  EM HABEAS  CORPUS.
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CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO
12,  INCISO  I,  DA  LEI  8.137/1990).
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA
ESTATAL.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE
SUPERIOR  DE  JUSTIÇA.  1.  A  ocorrência  da
extinção da punibilidade ante a prescrição da
pretensão punitiva estatal constitui matéria de
ordem  pública,  que  pode  ser  conhecida  de
ofício,  em  qualquer  grau  de  jurisdição,  nos
termos  do  artigo  61  do  Código  de  Processo
Penal.  Doutrina.  Precedentes.  2.  Assim,  não
poderia a Corte de origem se eximir de apreciar
a ocorrência ou não de prescrição na hipótese
em tela, sob o argumento de que deveria ser
analisada primeiro pelo Juízo da Execução, pois
se  trata  de  questão  passível  de  análise  a
qualquer  tempo  e  em  qualquer  grau  de
jurisdição.  [...](RHC  31.249/RJ,  Rel.  Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
04/06/2013, DJe 12/06/2013)”

Dessa forma, acolho a preliminar arguida pelo Ministério
Público,  para  reconhecer  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  do  delito
capitulado no art. 211 do Código Penal, o que faço com suporte nos arts.
107, IV, 109, V, 110, § 2° e 119, todos do Código Penal.

2. MÉRITO

2.1 Dos fatos

Antes de adentrar no mérito da questão, tratando-se de
tema  complexo,  para  melhor  compreensão,  convém  fazer  um  breve
resumo de todo o histórico processual.

Nos termos da sentença de fls. 141/159, Avani da Silva
Diniz Filho foi condenado pelo Magistrado da Comarca de Brazilândia/DF,
como incurso nas penas do art. 157, §3º (latrocínio), c/c art. 61, II, “d”, e
art. 211 (ocultação de cadáver), c/c art. 69, todos do Código Penal, sendo-
lhe fixada uma pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa.
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Transitada  em  julgada  a  sentença  em  11.09.2000,
(certidão  de  fls.  167),  deu-se  início  ao  cumprimento  da  sua  pena,
levando-se em consideração que estava preso preventivamente desde o
dia 29.07.1999.

Até o dia 26 de Dezembro de 2002, cumpriu a pena no
Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal, totalizando 03
(três) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, acrescendo-se 06
(seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de remição pelo trabalho, totalizando
03 (três anos), 11 (onze) meses e 23 (vinte e três dias) de pena cumprida
(certidão de fls. 55).

Em 30  de  Dezembro  de  2002,  foi  transferido  para  a
Comarca  de  Sousa  (fls.  09).  Pouco  mais  de  04  meses  depois,  em
05.05.2003, o apenado requereu autorização para trabalho externo (fls.
423/432),  juntando  Declaração  do  Comandante  da  2ª  Companhia  de
Polícia  Militar  (fls.  58)  informando  que  necessitava  dos  trabalhos
profissionais  do  reeducando,  tendo em vista  a carência  de profissional
qualificado para os serviços de mecânica e a sua notória especialização.
Tal  requerimento  para  trabalho  externo  foi  deferido  pelo  Juiz  das
Execuções Penais daquela comarca em 15.05.2003 (fls. 59).

Ainda em regime fechado, inobstante a dicção do art.
122  da  Lei  de  Execuções  Penais,  foram deferidas  as  seguintes  saídas
temporárias:

a)  Festejos  Natalinos:  29.12.2003  a
05.01.2004 (fls. 348/350). Autorização às fls.
366/367;
b) Festejos Juninos: 23.06.2004 a 30.06.2004
(fls. 323). Autorização às fls. 329/331;
c)  Semana  da  Pátria:  03.09.2004  a
10.09.2004 (fls. 310). Autorização às fls. 316;
d)  Festejos  Natalino:  23.12.2004  a
02.01.2005  (fls.  298).  Autorização  às  fls.
304/306;
e) Semana Santa: 22.03.2005 a 28.03.2005
(fls. 287). Autorização às fls. 292/294;
f) Festejos Juninos: 22.06.2005 a 30.06.2005
(fls. 276). Autorização às fls. 280 e 283;
g)  Semana  da  Pátria:  14.10.2005  a
21.10.2005 (fls. 257). Autorização às fls. 263.
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h)  Festejos  Natalinos:  21.12.2005  a
02.01.2006  (fls.  249).  Autorização  às  fls.
254/255.

Em 27.09.2006, em decorrência de supostas ameaças
dos outros encarcerados, motivados pela colaboração do apenado com os
policiais militares, foi deferido o seu recolhimento nas dependências da 2ª
Companhia de Polícia Militar (fls. 60).

Na data de 06.09.2006, foi requerida remição dos dias
trabalhados e progressão do regime fechado para o semiaberto, tendo em
vista  o  cumprimento  de  mais  de  1/3  (um terço)  da  pena  fixada  (fls.
396/400). Com parecer favorável do Ministério Público (fls. 62/63), em
13.12.2006,  o  Juiz  das  Execuções  Penais  daquela  comarca  deferiu  o
pedido,  determinando  a  progressão  do  reeducando  para  o  regime
semiaberto (fls. 64) e declarou remidos pelo trabalho, 1 (um) ano e 06
(seis) meses (fls. 65).

Em 11.05.2007, o apenado requereu a progressão para
o regime aberto (fls. 493/496). Tal pedido foi deferido em 10.09.2007 (fls.
505).

Durante  o  mutirão  carcerário,  em  21.02.2011,  foi
constatado  que  o  apenado  preencheria  o  requisito  temporal  para  o
livramento condicional (fls. 515). Dessa forma, foi determinada certidão
carcerária a fim de se apurar os requisitos subjetivos (fls. 516).

Intimada a se manifestar, a Diretora da Colônia Penal
Agrícola do Sertão informou que o reeducando não se encontrava naquela
unidade prisional (fls. 519). 

Em 03.05.2011, Avani da Silva Diniz Filho foi intimado
para justificar o não recolhimento ao presídio local para cumprimento da
pena imposta (fls. 523). 

Apresentada justificativa (fls. 524/526), afirmando que
o magistrado havia autorizado o apenado a se recolher na Companhia de
Polícia Militar (ofício de fls. 527). Pede, ao final, que lhe seja conferido o
cumprimento da pena em regime domiciliar. Justificativas acolhidas (fls.
72/73).

Em 19.07.2012, o promotor oficiante perante à Vara de
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Execuções  Penais  requereu  o  deferimento  do  Decreto  de  Indulto  nº
7.648/2011, relativo ao delito do art. 211 do Código Penal (fls. 75).

Na data de 02.08.2012, o reeducando pediu a remição
dos  dias  trabalhados  e  a  concessão  do  livramento  condicional  (fls.
537/542). Como prova do trabalho exercido, juntou declaração (fls. 543),
que atesta o exercício de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e
oito) dias na função de mecânico. 

Feita  a  liquidação  da  pena  imposta  ao  apenado,
calculou-se como data provável para livramento condicional 19.11.2013
(fls. 547/548). 

Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de
livramento  condicional  (fls.  553),  afirmando,  ainda,  a  possibilidade  de
aplicação do supracitado indulto.

Em  15.05.2013,  a  magistrada  singular,  solicitou  à
Unidade Prisional daquela comarca que informasse a respeito da vida e
comportamento carcerário do apenado, e todas as demais  informações
que  interessasse  à  execução  penal.  Requereu,  também,  a  certidão
atualizada dos antecedentes criminais e a oitiva do Conselho Penitenciário
Estadual, com relação ao indulto do crime de ocultação de cadáver (fls.
554).

Em resposta à solicitação da magistrada, a Diretora da
Penitenciária de Sousa informou, às fls. 561, que Avani da Silva Diniz Filho
não cumpre pena naquele estabelecimento penal.

Já  o  Diretor  da  Colônia  Penal  Agrícola  do  Sertão
informou que não há qualquer registro quanto ao apenado após a sua
progressão para o regime aberto (fls. 562).

Em virtude da não localização do apenado, o Juiz das
Execuções Penais daquela comarca instaurou procedimento para apuração
de falta grave (fls. 571/572). Às fls. 576/578, o reeducando apresento
justificativa, informando que acordou com o juízo, extraoficialmente, que
nos domingos ficaria em regime de prisão domiciliar.

Diante  dessas  informações,  em  19.12.2013,  a
magistrada singular regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado
para  o  fechado,  determinando  mandado  de  prisão  para  a  captura  do
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mesmo. Designou audiência de justificação para o dia 13 de março de
2014. Determinou, ainda, à direção do 14º Batalhão de Polícia Militar, que
informasse a frequência do apenado com relação aos dias que trabalhou,
bem como o período em que lá se recolhera (fls. 579/585).

No mesmo dia (19.12.2013) o mandado de prisão foi
cumprido (fls. 586) e o apenado foi recolhido na Colonia Penal Agrícola do
Sertão (fls. 587).

O  Comandante  do  14ª  Batalhão  da  Polícia  Militar
informou que reeducando passou a se recolher nas dependências daquela
Casa Militar  desde 28.09.2006 até  24.07.2012,  onde cumpria  pena no
Regime Aberto (fls. 597).

Além disso, informou, às fls. 736/739, que ele trabalhou
por 1.709 (mil setecentos e nove) dias, entre março de 2003 e fevereiro
de  2009.  Além  de  que  o  apenado  se  recolhia  diariamente  do  dia
28.09.2006  até  11.09.2007  (frequência  de  fls.  820/832).  A  partir  de
14.09.2007, data em que ingressou no regime aberto, passou a pernoitar
nas sextas, sábados, domingos e feriados, até 24.07.2012, quando deixou
de cumprir a pena (fls. 832/890).

Em 14.01.2014,  foi  apresentado justificativas  para  as
ausências,  pedido  de  remição,  indulto  e  livramento  condicional  (fls.
589/596).

Às  fls.  728/733,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
reconhecimento  da  prescrição  do  delito  de  ocultação  de  cadáver,
deferimento  de  nova  remição  de  01  (um)  ano,  10  (dez)  meses  e  18
(dezoito) dias, homologação do tempo cumprido de 13 (treze) anos e 05
(cinco) dias, soma das penas, acolhimento das justificativas de ausências
e deferimento do livramento condicional.

Em  27.01.2014  foi  feita  nova  liquidação  da  pena,
apontando como data provável para o livramento condicional 13.03.2014
e data para regime aberto em 20.02.2015 (fls. 896/899).

Apresentado, em 30.01.2014, pedido de reconsideração
da decisão que decretou a regressão cautelar, pedindo o reconhecimento
da prescrição do delito do art. 211, computação de todos os dias remidos
e  a  concessão  do  livramento  condicional,  tendo  em  vista  já  haver
cumprido todos os requisitos (fls. 903/914).
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Na mesma data, acolhendo parcialmente os pedidos, o
magistrado das execuções penais daquela comarca, promoveu a remição
da  pena,  concedeu  progressão  ao  regime  semiaberto,  indeferiu  o
livramento condicional e silenciou quanto à prescrição do delito do art.
211 do Código Penal (fls. 915/917).

Em  25.02.2014  foi  apresentado  novo  pedido  de
livramento condicional e concessão de indulto (fls. 923/925).

No  dia  10.03.2014,  foi  apresentada  petição  (fls.
931/934)  argumentando  desnecessidade  da  audiência  de  justificação.
Pede, também, livramento condicional.

Audiência  de  justificação  realizada  em  11.03.2014,
estando ausente o apenado (fls. 940/941). A defesa pede, novamente, o
livramento condicional e o Ministério pugna pelo seu deferimento.

Decisão às fls. 14/25, que tornou sem efeito a decisão
de fls.  81/83, tendo em vista sua prolação sem a devida audiência de
justificação  do  reeducando.  Além disso,  regrediu,  de forma cautelar,  o
regime  de  cumprimento  de  pena  para  o  fechado,  ante  o  reiterado
descumprimento das condições fixadas no regime penal e agendou nova
audiência de justificação para 27.03.2014.

A Diretora da Penitenciária Regional de Sousa informa
que  o  reeducando  deixou  de  se  recolher  nos  dias  24.03.2014  e
25.03.2014  (fls.  943).  Da  mesma  forma,  não  se  recolheu  no  dia
26.03.2014 (fls. 951).

O oficial de justiça certifica às fls. 950 que deixou de
intimar o apenado, afirmando que se dirigiu à sua residência e lá não
apenas não o encontrou como ninguém sabia informar o seu paradeiro.

Audiência  de  justificação  realizada  em  27.03.2014.
Estando o réu foragido determinou-se que fosse aguardada sua captura
(fls. 963/964).

Às  fls.  966,  informou  a  Diretora  da  Penitenciária
Regional  de  Sousa  que  o  apenado  deixou  de  ser  recolher  nos  dias
27.03.2014 a 30.03.2014. Nas fls. 1.005, o Delegado de Polícia de Sousa
informa que, apesar de todas as diligências efetuadas, ainda não logrou

Agravo em Execução nº 2006119-61.2014.815.0000     12/20



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

êxito em localizar o apenado.

2.2 Da ofensa à coisa julgada

Argumenta  o  Ministério  Público,  nas  suas  razões
recursais, que a decisão recorrida, ao revogar, de ofício, a decisão de fls.
81/83 (evento 1437101),  ofendeu a coisa julgada material,  bem como
infringiu o princípio do non reformatio in pejus.

Alega  que  o  magistrado  não  pode,  de  ofício,  revisar
decisão anterior, ainda que fundada em erro material, prolatando outra
que agrave a situação do apenado. Dessa forma, a decisão revogadora
sereia nula, devendo-se manter a anterior.

Tais  argumentos  não  merecem  prosperar,  senão
vejamos:

O decisum guerreado, tornou sem efeito a progressão
para  o  regime semiaberto  procedido  às  fls.  81/83,  tendo  em vista  os
diversos  erros  materiais  nele  contidos.  Primeiro,  ponderou  que  o
magistrado concedeu a “progressão” para um regime mais gravoso que o
inicial, sem considerar o descumprimento de pena por mais de um ano,
além de não colher a imprescindível justificação do reeducando, tampouco
deliberando acerca de eventual cometimento de falta grave.

O cerne da questão consiste na possibilidade do Juiz das
Execuções Penais alterar, de ofício, decisão anterior padecente de “error in
procedendo”.

O  mandamento  principal  da  execução  penal  está
insculpido no art. 1º da Lei 7.210/1984, ao conferir como seu objetivo
precípuo  a  efetivação  das  disposições  da  sentença  e  proporcionar  as
condições para a harmônica integração social do condenado e internado:

Art.  1º  A  execução  penal  tem  por  objetivo
efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal  e  proporcionar  condições  para  a
harmônica  integração  social  do condenado e
do internado.

Nesse diapasão, irretocável o asserto da magistrada ao
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mencionar que “transcorrendo em um processo dinâmico e progressivo,
mas de feição executória, o limite da atuação Estatal e referencial para
fins de reconhecimento de imutabilidade é o título executivo, a própria
sentença  penal  condenatória,  a  qual,  de  regra,  somente  poderá  ser
alterada pela revisão criminal ou em aplicação de lei penal superveniente,
se benéfica”.

Nesse sentido, não só é possível, como é dever de ofício
do magistrado, atuar de forma a restabelecer o curso normal da execução
penal  em  obediência  ao  comando  sentencial  condenatório.  Trata-se,
inclusive,  de  determinação  legal  insculpida  no  art.  66,  VI,  da  Lei  de
Execuções Penais:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(…)
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e
da medida de segurança;

Além  disso,  conforme  corretamente  apontado  na
decisão guerreada, os benefícios das execuções penais estão sujeitas à
cláusula rebus sic stantibus, comportando, portanto, revogação, tampouco
existe preclusão em relação ao Juiz da Execução, não se caracterizando
reformatio  in  pejus  eventual  revogação  de  ato  decisório  eivado  de
irregularidade.  Tal  entendimento  é  corroborado  pelos  demais  Tribunais
pátrios. A conferir:

“Não se caracteriza reformatio in pejus a
revogação de ato decisório decorrente de
equívoco sobre a situação jurídica do réu.
Inexiste preclusão em relação ao juiz da
execução  penal,  cuja  competência,
disciplinada pelo art.  66 da LEP, permite-lhe
decidir  sobre:  III  a)  soma  ou  unificação  de
penas;  b)  progressão  ou  regressão  nos
regimes; c) detração e remição da pena; d)
suspensão condicional da pena; e) livramento
condicional; f) incidentes da execução. [...] V
determinar:  a)  a  forma  de  cumprimento  da
pena  restritiva  de  direitos  e  fiscalizar  sua
execução; b) a conversão da pena restritiva de
direitos e de multa em privativa de liberdade;
c) a conversão da pena privativa de liberdade
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em restritiva de direitos;  [...]  VI.  Zelar pelo
correto cumprimento da pena e da medida de
segurança.  […]  (TJMT,  HC  nº  11102/2010).
(TJMT; AG-EXPEN 83924/2013; Alta Floresta;
Segunda Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Marcos
Machado;  Julg.  18/12/2013;  DJMT
24/01/2014; Pág. 139)”

Dessa forma, não prosperando os argumentos de que a
decisão recorrida ofendeu a coisa julgada e violou o princípio  do “non
reformatio in pejus”, deve esta ser mantida em todos os seus termos, não
havendo o que se falar em anulação.

2.3  Do  reestabelecimento  para  o  regime
semiaberto

O reeducando, em seu recurso de fls. 03/07, pleiteia o
reestabelecimento do regime semiaberto com autorização para trabalho
externo. Argumenta que o comportamento apresentado pelo requerente já
demonstrou  sinais  sensíveis  de ressocialização,  tendo em vista  possuir
condições de prover sua própria subsistência com trabalho honesto. 

Conforme se depreende de uma análise minuciosa dos
autos,  percebe-se  que  o  apenado,  apesar  de  condenado  por  crime
hediondo,  recebeu  diversos  benefícios  que  normalmente  não  são
concedidos  aos  demais  condenados  pelos  mesmos  delitos,  sendo,
inclusive, alguns deles vedados ao regime que cumpria, como as saídas
temporárias  autorizadas  nos  anos  de  2004  e  2005,  enquanto  ainda
submetido ao regime fechado.

Ainda assim, agraciado com o privilégio de se recolher
na Companhia de Polícia Militar, deixou deliberadamente, e sem qualquer
justificativa, de cumprir a pena a partir de 24.07.2012.

Por  essa  razão,  foi  decretada,  em  19.12.2013,  a
regressão  cautelar  para  o  regime  prisional  fechado,  determinada  sua
captura e designada audiência  de justificação a fim de se apurar  falta
grave (fls. 579/585).

Ocorre que, outro magistrado, sem realizar a audiência
de justificativa, exigida pelo art. 118, §2º da LEP, concedeu “progressão”
ao regime semiaberto, sem, tampouco, debater a respeito da falta grave.
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Em  seguida,  realizada  a  audiência  de  justificação
previamente aprazada, o reeducando não se apresentou para prestar os
devidos esclarecimentos.  Por  essa razão,  e levando em consideração o
error  in  procedendo  da decisão  de  fls.  579/585,  a  magistrada,  às  fls.
14/25, tornou sem efeito a “progressão”, e regrediu, de forma cautelar, o
regime  de  cumprimento  de  pena  para  o  fechado,  além de  fixar  nova
audiência de justificação para 27.03.2014.

Mais  uma  vez,  a  audiência  de  justificação  não  foi
realizada em virtude do não comparecimento do reeducando. Além disso,
conforme informações da Diretora da Penitenciária Regional de Sousa, o
reeducando deixou de se recolher nos dias 24.03.2014 a 30.03.2014 (fls.
943, 951 e 966). Por fim, às fls. 1.005, o Delegado de Polícia de Sousa
informou que, apesar de todas as diligências efetuadas, ainda não logrou
êxito em localizar o apenado.v

Dessa  forma,  estando  o  réu  foragido,  descumprindo
determinação  que  regrediu  cautelarmente  para  o  regime  fechado,  e
ausente às audiências de justificação marcadas, inviável a concessão do
restabelecimento para o regime semiaberto.

2.4 Do livramento condicional

Pugna,  o  Ministério  Público,   pela  concessão  do
livramento condicional do reeducando, sob o argumento de que já teria
preenchido os requisitos exigidos para a concessão de tal benefício.

Os  pressupostos  necessários  para  a  concessão  de  tal
benefícios encontram-se estabelecidos no art. 83 do Código Penal:

Art.  83 -  O juiz  poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade  igual  ou  superior  a  2  (dois)  anos,
desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado  não  for  reincidente  em  crime
doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado
for reincidente em crime doloso;  
III  -  comprovado comportamento satisfatório
durante  a  execução  da  pena,  bom
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desempenho no trabalho que lhe foi atribuído
e aptidão para prover  à própria  subsistência
mediante trabalho honesto;
IV  -  tenha  reparado,  salvo  efetiva
impossibilidade  de  fazê-lo,  o  dano  causado
pela infração;
V - cumprido mais de dois terços da pena, nos
casos  de  condenação  por  crime  hediondo,
prática  da  tortura,  tráfico  ilícito  de
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se
o apenado não for reincidente específico  em
crimes dessa natureza. 
Parágrafo único - Para o condenado por crime
doloso,  cometido  com  violência  ou  grave
ameaça à pessoa, a concessão do livramento
ficará também subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.

O  reeducando  Avani  da  Silva  Diniz  Filho,  conforme
liquidação  da pena feita  em 28.01.2014 (fls.  896/899),  já  cumpriu  15
(quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias da pena que lhe fora
aplicada. Dessa forma, levando-se em consideração o reconhecimento, em
sede de preliminar, da prescrição do delito do art. 211 do Código Penal,
que  reduziu  a  reprimenda para  22 (vinte)  e  dois  anos  de  reclusão,  o
requisito temporal estaria preenchido.

Entretanto, além do tempo de cumprimento mínimo de
pena,  deve-se  preencher  os  requisitos  subjetivos,  quais  sejam,  a
comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à
própria subsistência mediante trabalho honesto além da constatação de
condições  pessoais  que  façam  presumir  que  o  liberado  não  voltará  a
delinquir.

Acontece que o réu cometeu, supostamente, falta grave,
tendo em vista que desde 24.07.2012 deixou de cumprir a pena que lhe
fora  imposta.  A  defesa  argumenta  que  esse  fato  não  implica  em
interrupção do prazo para obtenção do livramento condicional.  De fato,
esse entendimento se encontra cristalizado na Súmula 441 do Superior
Tribunal de Justiça:

Agravo em Execução nº 2006119-61.2014.815.0000     17/20



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

“Súmula  441  do  STJ:  A  falta  grave  não
interrompe  o  prazo  para  obtenção  de
livramento condicional”.

A razão de ser desse enunciado jurisprudencial consiste
na  necessidade  de,  ao  ponderar  a  possível  concessão  do  livramento
condicional,  analisar  todo  o  período  de  cumprimento  da  pena,  não
devendo se restringir a fatos pontuais. 

Entretanto, em que pese a falta grave não interromper o
prazo para a concessão do livramento condicional, nada impede que ela
seja levada em consideração para a sua não concessão, a fim de se apurar
o  elemento  subjetivo  exigido  pelo  art.  83  do  Código  Penal.  Tal
entendimento é corroborado pelos demais Tribunais pátrios:

“[...] A concessão do benefício do livramento
condicional  está  adstrita  ao  preenchimento
dos requisitos legais estampados no art. 83 do
Código  Penal,  que  são  de  ordem objetiva  e
subjetiva.  Conforme  entendimento
jurisprudencial dominante, o cometimento de
falta grave, embora não interrompa do período
aquisitivo  necessário  para  concessão  do
livramento condicional,  ilide o preenchimento
do requisito subjetivo necessário à concessão
desse  benefício.  Na  hipótese  dos  autos,  o
agravante cometeu faltas de natureza grave,
consistentes  em  fugas  do  estabelecimento
prisional  onde  cumpria  pena  (seis  fugas,
permanecendo foragido na última evasão por
quase três anos). (TJMS; AG-ExPen 0015238-
61.2014.8.12.0001; Campo Grande; Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Gonzaga
Mendes  Marques;  DJMS  28/05/2014;  Pág.
46)”

“RECURSO  DE  AGRAVO.  EXECUÇÃO  PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRESSÃO DE
REGIME  POR  DESCUMPRIMENTO  DAS
CONDIÇÕES  IMPOSTAS.  COMPORTAMENTO
INSATISFATÓRIO.  INDEFERIMENTO  DO
BENEFÍCIO. I. O cometimento de falta grave
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durante  cumprimento  da  pena  corporal  não
obsta  automática  e  definitivamente  a
concessão  de  livramento  condicional.  Porém,
privilegia-se  a  análise  do  magistrado
especializado,  sabedor  do  cotidiano  e  das
particularidades  dos  presos.  II.  No  caso,
correta  a  denegação  do  benefício,  pois  o
apenado  teve  regredido  o  regime  por
descumprimento  das  condições.  Esteve
foragido  do  estabelecimento  prisional  por
vários meses. III. Recurso improvido. (TJDF;
Rec  2014.00.2.011259-0;  Ac.  801.995;
Primeira Turma Criminal; Relª Desª Sandra de
Santis; DJDFTE 17/07/2014; Pág. 169)”

Assim,  no  caso  em  análise,  percebe-se  que,  talvez
motivado pelos inúmeros benefícios recebido durante o cumprimento da
sua pena, o apenado não mostrou o devido respeito às determinações
judiciais que se espera de um reeducando que alega estar completamente
ressocializado. 

É imperativo que, além da demonstração da capacidade
de  subsistência,  fato  devidamente  comprovado  nos  autos,  o  acoimado
demonstre a necessária disciplina e obediência às condições impostas pelo
magistrado.

No  presente  caso,  o  apenado  não  só  deixou,
deliberadamente, por mais de um ano, de cumprir a pena que lhe fora
imposta, como além de não comparecer às duas audiências de justificação
marcadas, encontra-se foragido desde que foi emitido mandado de prisão
para que cumpra o regime fechado cautelarmente fixado.

Por essa razão, entendendo não estarem preenchidos os
requisitos exigidos, indefiro o pedido de livramento condicional.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interposto
por  Avani  da Silva Diniz  Filho,  e  dou parcial  provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Púbico, no sentido de se reconhecer a prescrição
do  delito  previsto  no  art.  211  do  Código  Penal,  em harmonia  com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Encaminhe-se  cópia  desta  decisão  ao  Juiz  das
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Execuções  Penais  da  Comarca  de  Sousa/PB,  para  que  tome  as
providências que entender necessárias.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, com voto dele
participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio. 

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 19 (dezenove) dias do mês de Agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 20 de Agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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