
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO
Agravo em Execução n.º 2005643-23.2014.815.0000
RELATOR : Des. João Benedito da Silva
ORIGEM : 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Sousa
AGRAVANTE : João Paulo da Silva
ADVOGADO: José Silva Formiga
AGRAVADO : Justiça Pública
_______________________________________________________________

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  NOVA  DECISÃO.
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.
DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 

Descabe  agravo  em  execução  de  decisão  que
responde a pedido de reconsideração de decisão
em  relação  a  qual  já  se  havia  operado  a
preclusão temporal.

REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA
GRAVE.  FUGA  DO  APENADO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AUDIÊNCIA  DE
JUSTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO
REGIME SEMIABERTO. OITIVA DO APENADO
APÓS  RECAPTURA.  INOCORRÊNCIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
E  DA  AMPLA  DEFESA.  ENTENDIMENTO
PACÍFICO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  NULIDADE  DA  DECISÃO.
RECONHECIMENTO  EX-OFFICIO. ANULAÇÂO
DA DECISÃO.

Para se decretar a regressão de regime prisional,
necessária  se  faz  a  realização de audiência  de
justificação,  como  forma  de  garantir  o
contraditório e a ampla defesa, com os meios a
ela  inerentes,  consoante  a  interpretação  dada
pela 5ª Turma do colendo STJ ao art. 118, 2º da
LEP. 



Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade,  em não conhecer do agravo, todavia, de ofício,
anular  a  sentença  para  que  outra  seja  proferida  com  a  observânçia  do
contraditório, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por  João Paulo da

Silva contra decisão (fls. 06/07), que indeferiu pedido de restabelecimento de

regime prisional semiaberto em razão de falta de grave praticada.

Alega o agravante que obteve a sua progressão prisional no dia

10 de março de 2005, cumprindo pena até o dia 16 de outubro de 2010, data

em que foragiu, tendo se reapresentado para cumprir pena em 19 de outubro

de 2012.

Sustenta,  ainda,  que  é  possível  restabelecer  o  regime

anteriormente  concedido  ao  recuperando,  pois  se  apresentou

espontaneamente no dia 19 de outubro de 2012 e até a presente data cumpre

pena. 

Afirma, também, que não se sustenta a decisão segundo a qual o

recuperando  só  teria  direito  ao  restabelecimento  do  benefício  do  regime

semiaberto no dia 22 de de setembro de 2015, ou seja, 03 (três) anos após a

data de sua recaptura;

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento

do recurso, com o restabelecimento do regime semiaberto, tendo em vista que,

salvo engano, antes da decretação da regressão de regime, o apenado não foi

ouvido  formalmente  em  audiência  que  deveria  ter  sido  designada,

ocasionando-lhe prejuízo, com ofensa ao princípio da ampla defesa (fls. 10).

O juízo de primeira instância manteve a decisão impugnada à fl.



11/12.

Nesta  superior  instância,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em

parecer de fls. 39/43, opina pelo desprovimento do agravo.

Considerando a dúvida exposta pelo Ministério Público, em suas

contrarrazões  (fls.  10),  quanto  à  oitiva  do  apenado  antes  da  regressão  do

regime prisional, foram solicitadas ao juízo da 2ª Vara de Execução Penal da

Comarca de Sousa/PB cópia da decisão que determinou a regressão,  bem

como do termo de audiência de justificação.

Em resposta à solicitação, o juiz da 2ª Vara de Execuções Penais

da  Comarca  de  Sousa/PB,  às  fls.  50/54,  informou  que  não  foi  realizada

audiência de  justificação  antes da decisão que determinou a regressão de

regime do agravante.

Na decisão que determinou a regressão do regime (fls.  51/52),

consta  que  foi  determinada  a  intimação  do  agravado  para  justificar  a  falta

grave, mas não foi encontrado, sendo declarado foragido.

É o relatório.

V O T O

Trata-se de Agravo em Execução (fls. 03/05) manejado por João

Paulo da Silva contra decisão de fls. 06/07 da lavra do Juízo de Direito da 2ª

Vara de Execução Penal da Comarca de Sousa/PB, que indeferiu o pedido de

restabelecimento de regime prisional semiaberto, sob o argumento de que o

apenado não cumpre o lapso temporal necessário à concessão de progressão

de regime (fls. 06/07).

Em contrarrazões (fls.  10),  o Ministério Público suscitou dúvida

quanto à oitiva do apenado antes da regressão do regime prisional. Desta feita,

foram solicitadas ao juízo da 2ª Vara de Execução da Comarca de Sousa/PB

cópia  da  decisão  que  determinou  a  regressão,  bem  como  do  termo  de



audiência de justificação.

Em resposta à solicitação,  o juiz  acima indicado,  às fls.  50/54,

informou que não foi realizada audiência de justificação antes da decisão que

determinou a regressão de regime do agravante,  bem como encaminhou a

decisão decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

O agravo em execução não há de ser conhecido.

Com efeito, A decisão que regrediu o regime de cumprimento de

pena para o fechado foi prolatada em 28.01.2013, sem recurso (fls. 51/52). Não

dispondo  mais  de  prazo  para  agravar  da  decissão  regressiva,  o  agravante

postulou, então, o restabelecimento do regime prisional anterior à fuga. Ao

ser prolatada decisão indeferitória de seu pleito, interpôs o presente agravo.

Vê-se, portanto, que, diante de uma decisão judicial anterior, que

desafiava  agravo  em  execução,  cujo  prazo  recursal  decorreu  in  albis,  o

agravante  provocou  uma  nova  decisão,  para,  então,  lhe  oportunizar  a

interposição do recurso. Daí a impossibilidade de conhecer o presente agravo,

uma vez que originário de um pedido de reconsideração de decisão em relação

qual se havia operado a preclusão temporal.

Não conheço do recurso, portanto.

Nada  obstante,  hei  de  analistar  a  decisão  de  fls.  51/52,  que

decretou a regressão do regime prisional,  em seu aspecto procedimental.

Dessarte,  aduz  o  art.  118  da  Lei  7.210/84 (Lei  de  Execução

Penal) que:

“Art.  118.  A  execução  da  pena privativa  de
liberdade  ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência  para  qualquer  dos  regimes  mais
rigorosos, quando o condenado:
I  -  praticar fato  definido  como  crime  doloso  ou
falta grave;
II  -  sofrer  condenação,  por  crime  anterior,  cuja



pena, somada ao restante da pena em execução,
torne incabível o regime (artigo 111).
§1°.  O  condenado  será  transferido  do  regime
aberto  se,  além  das  hipóteses  referidas  nos
incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou
não  pagar,  podendo,  a  multa  cumulativamente
imposta.
§2º.  Nas  hipóteses  do  inciso  I  e  do  parágrafo
anterior,  deverá  ser    ouvido  previamente   o  
condenado.” (grifei)

Ocorre que,  interpretando o destacado §2º do art.  118 da LEP

acima  transcrito,  o  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  legitimado

constitucionalmente para interpretar a legislação federal, entendeu que, para

sua  concreção,  deve  ser  realizado,  ou  um  Procedimento  Administrativo

Disciplinar (PAD) ou uma audiência de justificação, como forma de garantir a

ampla defesa e o contraditório.

As 5ª e 6ª Turmas da Corte Superior, especializadas em Direito

Penal, divergem apenas na adoção de uma das espécies, de sorte que, em

todo caso, a observância da ampla defesa e do contraditório far-se-á presente

apenas  com  a  instauração  do  PAD  ou  a  realização  da  audiência,  senão

vejamos:

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. APURAÇÃO
DE  FALTA  GRAVE.  AUSÊNCIA  DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
OITIVA  DO  APENADO  E  ASSISTÊNCIA  DE
DEFENSOR  PÚBLICO.  IRRELEVÂNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 59 DA LEP. EXIGÊNCIA
DE  PAD.  INSUBSISTÊNCIA  DA  INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.  PRESERVAÇÃO  DO  DIREITO  DE
DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Este  Tribunal  Superior  possui  jurisprudência  no
sentido de que    a Lei de Execução Penal (art. 118, §  
2º) somente exige, quando do reconhecimento da falta
grave, a oitiva prévia do apenado,    em audiência de  
justificação, onde se resguardem o contraditório e
a  ampla  defesa,     não  se  exigindo,    portanto,  a  
instauração  de  Procedimento  Administrativo
Disciplinar - PAD.
2.   Todavia, na c. Sexta Turma  , passou a prevalecer  
o entendimento de que, para a apuração da prática de
falta disciplinar, nos termos do art. 59 da LEP,   revela-  



se  necessária  a  prévia  instauração  de
procedimento,   de molde a efetivar o direito de defesa  
do apenado.
3.  Ordem  concedida  para  declarar  insubsistentes  a
falta grave e a regressão de regime do paciente, sem
prejuízo  de  nova  apuração  da  infração  em  prévio
procedimento administrativo disciplinar, na esteira do
devido processo legal.
(STJ - HC 165.189/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe
21/03/2012) (grifei)

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  FALTA
GRAVE.  FUGA  DO  ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.  NULIDADE  DO  PAD.  INEXISTÊNCIA.
REGRESSÃO  DE  REGIME  PRISIONAL.
CABIMENTO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  PRECEDENTES.  INTERRUPÇÃO
DO  PRAZO  PARA  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIOS
PELO CONDENADO. PROGRESSÃO DE REGIME:
CABIMENTO.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL  E
INDULTO:  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
ORDEM  PARCIALMENTE  CONCEDIDA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI  N.º 12.433/2011.  NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS.  PERDA  DE  ATÉ  1/3  (UM  TERÇO)  DOS
DIAS REMIDOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
DA  LEI  PENAL  MAIS  BENÉFICA.
APLICABILIDADE.
1. "A jurisprudência desta Corte, interpretando o art.
118, § 2º, da Lei de Execução Penal, consolidou-se no
sentido  da  inexigibilidade  de  instauração  de
Procedimento  Administrativo  Disciplinar  para  o
reconhecimento  de  falta  grave,   bastando  que  seja  
realizada audiência de justificação  ,  na qual  sejam  
observadas  a  ampla  defesa  e  o  contraditório.
Precedentes"  (HC 200.458/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Min.
GILSON DIPP, DJe 17/11/2011.) 
2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I,
determina que o apenado ficará sujeito à transferência
para o regime mais gravoso se praticar fato definido
como crime doloso ou falta grave.
3. O cometimento de falta grave, embora interrompa o
prazo para a obtenção do benefício da progressão de
regime,  não  o  faz  para  fins  de  concessão  de
livramento condicional, por constituir requisito objetivo
não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula
n.º  441  deste  Tribunal.  (Omissis)  (STJ  -  HC
203.956/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  06/03/2012,  DJe  19/03/2012)
(grifo nosso)

Na hipótese dos autos, consta, na decisão que regrediu o regime



prisional(fls. 51/52), que foi determinada a intimação do agravado para justificar

a falta grave, mas ele não foi encontrado, sendo declarado foragido. Assim,

restou inviabilizada a realização da audiência de justificação.

No  entanto,  em conformidade  com a  jurisprudência  do  STJ,  a

oitiva prévia do condenado é exigível na regressão definitiva para regime mais

grave, nos termos do §2º do art.118 da Lei de Execução Penal.

Assim,  na  hipótese  de  réu  foragido,  a  regressão  do

regime prisional somente se legitima na forma cautelar, dispensada a prévia

audiência do fugitivo, sem prejuízo de que, após capturado, proceda-se a sua

oitiva.

In casu, pelas informações trazidas aos autos pelo juízo

agravado, às fls. 50, não ocorreu a oitiva do apenado e de, modo definitivo,

estabeleceu-se a regressão (fls. 51/52). 

Assim,  a  inobservância  do  direito  do  apenado  de  ser,

posteriormente,  ouvido  antes  da  decisão  final  de  regressão  para  o  regime

fechado importa em nulidade do ato judicial  que regride para qualquer  dos

regimes mais gravosos de cumprimento da pena.

Deve ser oportunizado ao apenado a possibilidade de justificar a

prática de fato definido como falta grave, ou de demonstrar a improcedência da

imputação que causaria a regressão, sob pena de violação aos princípios do

contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

PENAL  E  PROCESSUAL  -  REGIME  PRISIONAL  -
FUGA - FALTA GRAVE -  SUSPENSÃO CAUTELAR
DO REGIME SEMI-ABERTO - OITIVA DO APENADO.
Se o  condenado  encontra-se  foragido,  sua  pena
privativa  de  liberdade  fica  sujeita  a  forma
regressiva, dispensada a prévia audiência do §2º
do art. 118 da Lei de Execução Penal, sem prejuízo
de que, após recapturado, proceda-se a sua oitiva.



Recurso conhecido  e  provido.(REsp 66.153/RJ,  Rel.
Ministro  CID  FLAQUER  SCARTEZZINI,  QUINTA
TURMA,  julgado  em 12/08/1997,  DJ  06/10/1997,  p.
50022)

 AGRAVO DE EXECUÇÃO - EXECUÇÃO PENAL
-  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  DA  PRISÃO
DOMICILIAR  -  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
APENADO  -  DESNECESSIDADE  -
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMI-
ABERTO  -  NÃO  APRESENTAÇÃO  DO
APENADO - FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR
DE REGIME - POSSIBILIDADE - PRÉVIA OITIVA
DO  REEDUCANDO  -  DESNECESSIDADE  -
POSTERGAÇÃO  DA  OITIVA  -  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  O  art.  392,  do  código  de
processo penal, que exige a intimação pessoal do
réu, trata-se apenas de condenação proferida em
primeiro grau de jurisdição, sendo desnecessária
em relação às decisões proferidas pelo juízo da
execução. A intimação do apenado, nesse caso,
se  aperfeiçoa  com  a  publicação  do  respectivo
decisório no órgão oficial de imprensa, a partir do
qual o seu patrono toma conhecimento do fato. 2.
Se  o  apenado  tem  a  sua  prisão  domiciliar
revogada  e  não  comparece  junto  à  direção  do
presídio  para  dar  cumprimento  a sua pena,  em
regime  semi-aberto,  torna-se  um  foragido  da
justiça. 3. Consoante dispõe o art. 118, § 2º, da
Lei de execução penal, é estritamente necessária
a  prévia  oitiva  do  apenado  em  juízo  para  a
regressão definitiva de regime de pena, sob pena
de nulidade. Entretanto, é plenamente possível a
regressão  cautelar  de  regime  carcerário,  em
especial  nos casos de fuga, com a postergação
da  oitiva  do  reeducando  a  se  realizar  em
procedimento próprio posterior a sua recaptura. 4.
Em conformidade  com a  pacífica  jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a oitiva prévia do
condenado  somente  é  exigível  na  regressão
definitiva para regime mais grave, não havendo,
portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada na
decisão  vergastada,  que  apenas  decretou  a
regressão  cautelar.  5.  Recurso  a  que  se  nega
provimento.  (TJES;  Ag-ExCr  100110003256;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sérgio
Bizzotto Pessoa de Mendonça; DJES 22/07/2011;
Pág. 261)  (grifo nosso)

Nesse caso, a decisão agravada há de ser anulada, ex-officio.



Forte em tais  razões,  NÃO CONHEÇO do recurso,  todavia  de

ofício, como  habeas corpus, nos termos do art. 654, §2º do CPP,  ANULO A

DECISÃO VERGASTADA, para que outra seja prolatada, com observância do

contraditório.

        É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho,  Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento,  além do
Relator, o Exmo. Sr. Dr. Marcos William de Oliveira ( Juiz de Direito convocado
em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior) e o Exmo. Sr.
Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Dr.  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos 24(vinte e quatro) dias do
mês de julho do ano de 2014.

  
Des. João Benedito da Silva

R e l a t o r 


