
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO Nº  0000763-85.2015.815.0000  –  Vara
das Execuções Penais da Capital/Pb
RELATOR: José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para
substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Ministério Público
AGRAVADO: Veridiano Berto da Silva
DEFENSOR:  Maria Tâmara Lira de Sousa

AGRAVO EM EXECUÇÃO.  COMUTAÇÃO DE
PENA.  DECRETO  Nº  8.172/13.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  NÃO
ACOLHIMENTO.  APENADO  PREENCHE  OS
REQUISITOS  OBJETIVOS  E  SUBJETIVOS.
INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO. COMUTAÇÃO
QUE  SE  IMPÕE.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.

1.  Inexistindo  falta  grave  apurada  e
homologada  pelo  juízo  competente,
condição que impede a comutação da pena,
deve  tal  benefício  ser  concedido  ao
condenado.

2. Faz jus a comutação de pena o condenado
que  tenha  cumprido  um  quarto  (¼)  da
reprimenda imposta, se não reincidente, ou
1/3  (um  terço),  se  reincidente,  e  não
preencher  os  requisitos  para  o  induto,
impondo-se o deferimento nos termos do art.
2º do Decreto 8.172/2013.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo
em execução criminal, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao
recurso, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto
pelo Órgão Ministerial, com base no art. 197 da Lei das Execuções Penais,
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contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital/PB, que
deferiu  o  pedido de comutação da pena,  ao apenado/agravado Veridiano
Berto da Silva. (fls. 25-28).

Aduz o representante ministerial, em suma, que a sentença
objurgada não observou a falta disciplinar grave cometida pelo apenado e
homologada judicialmente, isto porque, na data de 24.04.2013, o mesmo teria
fugido, só retornado no dia 13.05.2013, em decorrência, estaria a mencionada
decisão  em  total  afronta  ao  Decreto  Presidencial  nº  8.172/2013,  que
condiciona a concessão do benefício à não existência de falta disciplinar grave.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  presente  Agravo  em
Execução,  para  que  seja  reformada   a  sentença  no  que  concerne  a
comutação concedida pelo Juízo de Execuções Penais da Capital/Pb.

Contrarrazões pela manutenção da decisão às fls. 31-33.

Em decisão  de fl. 40, determinou a MM. Juíza de Direito
em substituição na Vara das Execuções Penais da Capital, a formalização do
presente Agravo em Execução e  consequente  remessa  para apreciação
perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do agravo (fls. 46-47).

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos postos pelo recorrente, em face de
toda a documentação constante dos autos, entendo não assistir razão os seus
fundamentos recursais. Vejamos:

O  agravado  foi  preso  definitivamente  em  18.07.2008  e
condenado à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por
infrações tipificadas nos arts. 157 §2º, I e art. 171 “caput”, ambos do Código
Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, cuja pena estava sendo cumprida no
regime semi-aberto. 

Consta  nos  autos  que  foi  interposto,  por  intermédio  da
Defensoria Pública, pedido de comutação de pena, nos termos do Decreto nº
8.172/2013, tendo o órgão ministerial opinado pelo indeferimento do pedido,
alegando  que  o  apenado  teria  cometido  falta  grave,  consistente  na  fuga
realizada  no  dia  24.04.2013,  não  fazendo,  portanto,  jus  ao  mencionado
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benefício.

Em decisão de fls. 22-223, entendeu o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Penais da Capital/Pb que: 

“(…)  Não  obstante  o  parecer  ministerial,
observa-se no termo de audiência constante no
evento 1338016, que a fuga do apenado não foi
considerada como falta disciplinar de natureza
grave, tendo em vista que não foi caracterizada
plenamente, sobretudo diante das justificativas
apresentadas,  e  ainda,  da  apresentação
espontânea, sendo-lhe aplicada as sanções da
Portaria  02/2013,  bem  como,  02  dias  de
trabalho  interno  na  Penitenciária  Hitler
Cantalice.”

Cumpre  registrar  que,  à  época  da  audiência  de
justificação  (14.05.2013),  entendeu  o  magistrado  que  não  ficou
caracterizada a falta disciplinar, e o Órgão Ministerial, em momento algum,
se insurgiu contra a mencionada decisão, o que entende-se como sinal de
que anuiu com os termos ali decididos.

Outrossim,  estabelece  o  art.  5º  da  Lei  8.172/2013,  in
verbis:

“Art. 5° A declaração do indulto e da comutação
de  penas  previstos  neste  Decreto  fica
condicionada  à  aplicação  de  sanção,
reconhecida  pelo  juízo  competente,  em
audiência  de justificação,  garantindo  o direito
ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  por  falta
disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de
Execução Penal, cometida nos doze meses de
cumprimento  da  pena,  contados
retroativamente  à  data  da  publicação  deste
decreto.”

Assim sendo, ao compulsar os autos, observa-se que ao
agravado,  Veridiano  Berto  da  Silva  não  foi  aplicada  qualquer  falta  grave
prevista no art. 50, II do Decreto Lei nº  8.172/2013, não tendo o mesmo
violado  o  dever  expresso  no  art.  38  da  mencionada  Lei  nº  7.210/84,
preenchendo assim, os requisitos estabelecidos no art. 2º do Decreto Lei nº
8.172/2013, in verbis:
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“Art.  2º.  Concede-se  a  comutação  da  pena
remanescente,  aferida  em 25  de  dezembro  de
2013, de um quarto, se não reincidentes, e de um
quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à
pena privativa de liberdade, não beneficiadas com
a  suspensão  condicional  da  pena  que,  até  a
referida  data,  tenham cumprido  um quarto  da
pena,  se  não  reincidentes,  ou  um  terço,  se
reincidentes, e não preencham os requisitos deste
Decreto para receber indulto”.

Desta  forma,  acertadamente  decidiu  o  magistrado  pela
concessão do benefício da comutação para diminuir o quantitativo da pena
remanescente  de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias em 1/5
(um quinto), equivalente a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias,
restando cumprir 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias.

 
Por tudo o que foi posto, nego provimento ao recurso, em

harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, mantendo todos
os termos da decisão guerreada.

Expeça-se ofício ao Juízo da Vara Criminal das Execuções
Penais da Capital/PB, comunicando acerca do teor deste julgado.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos) e o Desembargador Joás de Brito Pereira.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho”  da  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  João
Pessoa, ao 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 14 de abril de março de 2015

       José Guedes Cavalcanti Neto
        Juiz Convocado - Relator
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