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FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, I E II, DA
LEI  N°  7.210/84.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL,
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INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO.  PRESCINDIBILIDADE
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PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO  POSTERIOR.  DECISÃO
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AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

— O apertado no cumprimento da pena privativa de liberdade
no regime semiaberto deve submeter-se as regras previstas nos
diplomas  normativos  que  regem  a  execução  penal,  e  a  não
observância a uma delas pode ensejar a regressão de regime.

— A regressão de regime por prática de falta grave pode dar-se
de  maneira  cantei  ar  ou  definitiva,  exigindo-se.  apenas  no
segundo caso. a realização de audiência prévia de justificação
(art.  118,  §  2º  da  LEP),  a  partir  da  qual  a  sanção  é
homologada.

— É de rigor a regressão do regime semiaberto para o fechado,
quando o apenado comete, no curso da execução, falia grave.
Precedentes.

—  O  STJ  já  decidiu  ser  perfeitamente  cabível  a  regressão
cautelar  do  regime  prisional  promovida  pelo  Juízo  da



Execução,  sem a oitiva prévia  do condenado,  que  somente  é
exigida na regressão definitiva.

—  Não há se falar em constrangimento ilegal na decisão que
determina a regressão do regime prisional imposto ao Paciente
para regime mais  gravoso do que aquele fixado na sentença
condenatória.  quando  comprovada  a  prática  de  falta  grave
(fuga), como previsto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução
Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  em  Execução interposto  por  Gustavo
Santos contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  das  Execuções  Penais  da
Comarca  de  João  Pessoa,  que  regrediu  o  regime  prisional  do  semiaberto  para  o
fechado, tendo em vista o apenado ter cometido falta grave, consistente em deixar de
comparecer a cadeia pública da comarca de Soledade onde cumpria pena no regime
semiaberto.

O agravante,  fls.  14/19v,  alega  em síntese,  que  a  decisão  do
Juízo  da comarca  de  Soledade,  que  regrediu  o  regime de  cumprimento  de pena  do
semiaberto para o fechado, é nula de pleno direito por violar o disposto nos arts. 59,
118, § 2º e 66, III, da Lei de Execuções Penais.

Aduz  ser  imprescindível  a  instauração  de  Procedimento
Administrativo  Disciplinar  pelo  Diretor  do  estabelecimento  prisional,  assegurado  o
direito  de  defesa,  a  ser  realizado  por  advogado  constituído  ou  Defensor  Público
nomeado. Que obrigatoriamente o apenado, ora agravante, deveria ser ouvido pelo juízo
das  execuções  penais,  em  audiência  própria  para  poder  esclarecer  suas  faltas,  em
respeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, o que não foi o
caso. Alega que deveria ter ocorrido Audiência de Justificação antes da decisão que
determinou a sua regressão.

Sustenta  que,  o  feito  é  nulo  de  pleno  direito,  por  falta  ou  a
ausência nos autos, da oitiva, das justificativas do apenado, e ressalta que o apenado não
estava foragido. E que in casu, ao ver uma BLITZ da PRF, parou o seu veículo em um
posto de combustível, por não ter CNH, quando foi conduzido para o presídio onde
cumpre pena no semiaberto, para as explicações de praxe, e logo apresentado ao Juízo
da  comarca  de  Soledade,  onde  cumpria  sua  pena,  tendo  aquele  Juízo  decretado  a
regressão do regime prisional.

Ressalta que, embora o apenado estivesse precisando justificar
algumas de suas faltas e o fato do apenado estar com 4 aparelhos celulares com algumas
mensagens  comprometedoras  aos  olhos  do  Juiz,  isso  não  daria  o  direito  ao  nobre
julgador  de  regredir  o  regime  do  apenado  de  forma  tão  brusca,  sem  a  mínima
observância aos comandos do devido processo legal, contraditório, ampla e irrestrita



defesa, determinando de logo sua transferência para o Presídio Serrotão em Campina
Grande.  Que  era  dever  do  magistrado  designar  audiência  de  justificação  com  a
imprescindível oitiva do apenado para justificar o fato que provocaria a regressão, que
só seria cabível e possível sem a sua oitiva se o mesmo estivesse foragido, mas que não
foi o caso.

Assim, alega estar o agravante sofrendo constrangimento ilegal,
por  violação  aos  princípios  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  do
contraditório.  Que  a  decisão  do  juízo  de  Soledade,  “retirou  do  apenado  de  forma
brusca, de forma violenta o seu direito de permanecer cumprindo pena em um regime
mais brando”. Que é nítida a violação aos comandos do artigo 66. III. “b” da Lei de
execução penal, pois o juízo da comarca de Soledade não tinha, como de fato não tem
competência para funcionar nos autos da execução penal do apenado, que estão na Vara
de Execuções Penais da Capital. Dessa forma, não sendo o juízo competente, tal decisão
de regressão tornou o feito NULO.

Por  fim,  requereu  a  anulação  da  decisão  atacada,  por  grave
violação ao artigo  59 da LEP,  sendo a decisão objurgada nula de  pleno direito  por
violação aguda ao procedimento administrativo, imprescindível ao exercício da ampla
defesa estabelecido pela lei de execução penal; que seja anulada a decisão atacada, por
visível violação ao artigo 118, § 2º da LEP, sendo a decisão nula de pleno direito por
violação aguda aos comandos do devido processo legal, contraditório, ampla e irrestrita
defesa; que seja ANULADA a decisão atacada, por visível violação ao art. 66 da Lei n°
7.210 de 11 de julho de 1984, pois, não competia ao juízo da comarca de soledade
decidir sobre a regressão do regime do apenado. pois os autos da execução penal estão
na  comarca  da  capital;  e,  a  expedição  do  competente  alvará,  vez  que  o  agravante
encontra-se por enquanto, no Serrotão em Campina Grande, existindo alardes da sua
possível transferência para um dos presídios da Capital.

Ouvida a Promotoria de Justiça oficiante junto ao juízo  a quo
(fls.  32/34),  Dra.  Andréa  Arcoverde  Cavalcanti  Vaz,  Juíza  da  Vara  Privativa  das
Execuções Criminais da Capital,  manteve a decisão e determinou a formalização do
agravo (fls. 35).

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  32/34,  pugnando  pelo  não
provimento do recurso e a manutenção do decisum.

Despacho mantendo a decisão atacada, não havendo retratação
do julgador de piso (fl. 35).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer da lavra do Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, fls. 54/56,
opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. 

VOTO.

Conheço  do  agravo,  eis  que  presentes  os  pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para sua admissibilidade.

 A  matéria  veiculada  nos  presentes  autos  dispensa  maiores



delongas.

Centra-se o presente recurso na irresignação quanto à regressão
do regime do apenado para o fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave. 

Analisando a decisão vergastada, entendo que não merece
qualquer reforma. Com efeito, ao contrário do sustentado pelo recorrente, é de rigor a
regressão do regime semiaberto para o fechado, quando o apenado comete, no curso da
execução penal, falta grave. 

A regressão para um regime de pena mais gravoso, quando o
apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, é questão pacífica na
jurisprudência, inclusive do STF, senão, vejamos:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar
grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios.
Possibilidade.  Precedentes.  5.  Regressão  a  regime  de  cumprimento  de
pena  mais  gravoso  que  o  fixado  em  sentença  transitada  em  julgado
(aberto ou semiaberto).  Possibilidade. Regência do art.  118 da Lei de
Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que
se nega provimento.” (RHC 104585, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda  Turma,  julgado  em  21/09/2010,  DJe-190  DIVULG  07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-04 PP-00791).

Na mesma linha, é o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-
CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA
RELATORA. PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXECUÇÃO DA
PENA. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO PARA O REGIME
FECHADO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA MATERIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ART. 118, INCISO
I. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
[...]
3. Não há se falar em constrangimento ilegal na decisão que determina a
regressão do regime prisional imposto ao Paciente para regime mais
gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, quando
comprovada a prática de falta grave (fuga), como previsto no art. 118,
inciso I, da Lei de Execução Penal.
4. O cometimento de falta grave pelo condenado acarreta a regressão de
regime e a perda dos dias remidos, sem que se vislumbre ofensa ao
direito adquirido ou à coisa julgada. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Ordem de habeas corpus não conhecida.”  (HC 280.020/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
03/02/2014)

Doutra  banda, alega  o  agravante  que,  está  sofrendo
constrangimento  ilegal,  suscitando  a  nulidade  da  decisão  que  determinou  a
regressão  cautelar do regime (semiaberto  para  o  fechado)  de  cumprimento da
pena privativa de liberdade decorrente de sentença condenatória, fundamentando
o seu pedido na alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, eis não ter sido ouvido previamente em audiência de
justificativa, conforme previsto no art.  118, § 2° da Lei de Execuções Penais; que é
nítida a violação aos comandos do artigo 66, III. “b” da Lei de Execuções Penais, pois o



juízo  da  comarca  de  Soledade  não  tinha,  como de  fato  não  tem competência  para
funcionar nos autos da execução penal do apenado. que estão na Vara de Execuções
Penais da Capital.

Assim,  requereu  a  anulação  da  decisão  atacada,  por  grave
violação aos artigos 59, ao artigo 118, § 2º, da LEP e ao art. 66 da Lei n° 7.210 de 11 de
julho de 1984, com a expedição do competente alvará, vez que o agravante encontra-se
por  enquanto,  no  Serrotão  em  Campina  Grande,  existindo  alardes  da  sua  possível
transferência para um dos presídios da Capital.

Pois bem. Ocorre que, analisando os documentos acostados ao
feito, vejo que de acordo com os documentos de fls. 02/03, o agravante foi parado pela
Polícia Rodoviária Federal, dirigindo veículo sem CNH e portando 4 celulares, com
mensagens relativas a negociação de drogas e armas. Posteriormente, de acordo com a
decisão de fl..09, após ser provocado através de ofício pelo Diretor da Cadeia Pública, o
magistrado  da  Comarca  de  Soledade/PB.  com base  no  art.  118  da  LEP,  transferiu
cautelarmente o regime de cumprimento de pena do agravante para o fechado, pois
aquele descumpriu as regras do regime semiaberto, deixando de se recolher no período
obrigatório incorrendo assim, em falta grave.

Desta  feita,  o  agravante  foi  recolhido  para  o  Presídio  do
Serrotão na Comarca de Campina Grande, em razão da Cadeia Pública da Comarca de
Soledade, não ter condições para cumprimento do regime fechado.

Inicialmente,  vale  salientar  que  por  uma  questão  de  política
criminal, o sistema prisional brasileiro é o progressivo, ou seja, todo preso tem direito a
avançar  no  cumprimento  de  sua  pena  diminuindo  a  rigidez  do  regime  do  fechado
passando pelo semiaberto e finalmente o aberto. A lógica é recuperar os indivíduo e
reinseri-lo aos poucos novamente na sociedade para que não volte mais a delinquir. O
regime semiaberto dá ao apenado a oportunidade de ressocialização, com sua inserção
na sociedade e no mercado de trabalho, cumprindo as exigências legais.

Por  seu  turno,  os  condenados  inseridos  em  regime
semiaberto  que  deixam  de  retornar  ao  estabelecimento  prisional,  violam  as
determinações exigidas para o cumprimento da pena, caracterizando a fuga.

In casu, o apenado tinha pleno conhecimento das condições
impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto,  contudo, deixou de se
recolher à  cadeia  pública  por diversas  vezes. Ora,  a conduta desinteressada do
apenado configura manifesto descumprimento das condições fixadas.

É  importante  ressaltar  que,  em  caso  de  não  se  adaptar  o
condenado ao regime semiaberto,  demonstrando a inexistência da sua reintegração
social, seja pela prática de crimes dolosos, seja pelo descumprimento das condições,
fica o apenado sujeito à regressão,  que constitui-se na transferência do condenado
para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave.

Logo,  acertada  foi  a  decisão  do  magistrado  da  Comarca  de
Soledade, pois agiu com seu poder geral de cautela visando resguardar os interesses
do Estado e da sociedade, diante do risco à execução pena.



No presente caso, o apenado cometeu falta grave, atestada pelo
Ofício  enviado  pelo  Diretor  da  Cadeia  pública  com cópia  da  frequência  nos  quais
consta  que aquele descumpriu a ordem de recolhimento.  Destarte,  sabia o réu que
deveria  se  recolher  mas  não  foi  o  que  ocorreu.  Não  demonstrou  o  apenado
preocupação  em  cumprir  as  determinações  do  Juízo  quando  da  concessão  da
progressão de regime.

Desta feita, convém transcrever a posição desta Corte, a respeito
do uso de celular por reeducando:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO
PARA  O  FECHADO.  DESCUMPRIMENTO  DAS  REGRAS  DO
REGIME SEMIABERTO. REEDUCANDO NA POSSE DE CELULAR.
FALTA GRAVE  CONFIGURADA. IRRESIGNAÇÃO  DO  APENADO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  DECISÃO  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  O  apenado  no  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade  no  regime  semiaberto  deve  submeter-se  as  regras  previstas  nos
diplomas normativos que regem a execução penal, e a não observância a uma
delas pode ensejar a regressão de regime. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 20059507420148150000, Câmara criminal, Relator Des. Carlos
Martins Beltrão Filho, j. em 09-07-2014) 

Assim, como o agravante tinha ciência das obrigações impostas
quando da benesse da progressão,  é  plenamente possível  o reconhecimento da falta
grave.  De  modo  que,  nada  impede,  no  caso,  a  regressão  de  regime,  diante  do
permissivo legal dos arts. 66, III, “b”, e 118, I, ambos da LEP, motivo pelo qual, a
decisão do magistrado foi acertada.

Com  relação  a  alegação  de  que  há  necessidade  legal  de
prévia audiência para homologação da falta grave, tenho que, de fato, a regressão
de  regime  prisional  decorrente  de  fuga  pode  operar-se  de  forma  cautelar  ou
definitiva. A imperiosa necessidade de prévia audiência de justificação, versada no
art. 118, § 2º da LEP, circunscreve-se à segunda hipótese, não se podendo exigi-la
para aplicação meramente acautelatória da medida.

Ademais, verifica-se que após a decisão do magistrado, em
27 de setembro de 2016, ocorreu a audiência de justificação, realizada pelo Juízo
da  Vara  de  Execuções  Penais  da  Capital,  para  que  o  paciente  demonstrasse  as
circunstâncias que impediram à observância da regra de recolhi mento, ou seja, para
esclarecer e justificar a falta grave, possibilitando, em tese. a conversão do regime ao
seu  estado  anterior.  O  que  conforme  termo  de  fls.  30v/31v,  não  ocorreu,  ficando
decidido que:

“Contrariando  o  compromisso  assumido  quando  obteve  a  progressão  de
regime e fugou, incidindo assim, em falta grave, estando em consequência
dessa injustificável atitude sujeito a não mais merecer crédito deste Juízo. A
falta cometida, de natureza grave, é fácil constatar a necessidade da regressão
de regime nos termos do acima expendido. Registre-se que o apenado deixou
de  se  apresentar  na  Cadeia  Pública  de  Soledade  PB,  sem  apresentar
justificativa ou atestado médico referente a todos os dias de ausência. Ainda
que não sejam comprovados por perícia  judicial  a  falsidade dos atestados
médicos,  o  apenado  registra  faltas  não  justificadas,  restando  evidente  o
descumprimento  do  regime  semiaberto,  com  a  consequente  regressão  de
regime  para  o  fechado.  Outrossim,  é  importante  ressaltar  que  não  é
indispensável a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar
a falta gravo em fuga, após a oitiva do apenado em audiência.”



Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO À
PENA  DE  4  ANOS  DE  RECLUSÃO.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  COMETIMENTO  FALTA  GRAVE.  FUGA.
REGRESSÃO  DE  REGIME.  NECESSIDADE  DE  OITIVA  DO
REEDUCANDO.  JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.  HIPÓTESE,  PORÉM,
EM  QUE  A  INSERÇÃO  EM  REGIME  FECHADO  OCORREU
CAUTELARMENTE DURANTE PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO
DA  FALTA  GRAVE.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PARECER  MINISTERIAL  PELA
CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA, PORÉM.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, comprovado o cometimento de falta grave pelo condenado, cabe ao
Juízo da Execução, em estrita obediência ao que determina o art. 118, I,
da Lei de Execução Penal, a decretação da regressão do regime prisional,
após a oitiva do apenado.
2.  Na  hipótese  porém,  não  se  constata  constrangimento  ilegal.  A
determinação  de  recaptura  com  a  volta  ao  regime  fechado  ocorreu
cautelarmente,  em  razão  da  evasão  do  paciente  do  presídio  em  que
cumpria a pena no regime semi-aberto, para viabilizar o procedimento
de averiguação do cometimento de falta grave.
3.  Este  Superior  Tribunal  já  decidiu  ser  perfeitamente  cabível  a
regressão  cautelar  do  regime  prisional  promovida  pelo  Juízo  da
Execução, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na
regressão  definitiva.  (Rcl 2.649/SP,  Rel.  Min.  ARNALDO  ESTEVES
LIMA, DJU 17.10.08).
4. Ordem denegada, em que pese o parecer ministerial em sentido contrário.
(HC  114.233/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/03/2009).

Logo, mesmo se a audiência não tivesse ocorrido, não haveria
na decisão de regressão de regime nenhuma espécie de vício ou arbitrariedade, uma vez
que a mesma trata-se de deliberação provisória, consequentemente, não é necessária a
oitiva do apenado, visto que as regras do art. 118, § 2° da Lei de Execuções Penais só se
aplica aos casos de regressão definitiva.

Nesse  sentindo,  colaciono  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, cujo entendimento arrima o que ora exponho. Senão vejamos:

"EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
CUMPRIMENTO  DE  PENA  EM  REGIME  ABERTO.  COM
MONITORAMENTO  ELETRÔNICO.  DESCUMPRIMENTO  DE
CONDIÇÕES  IMPOSTAS.  REGRESSÃO  CAUTELAR  DE  REGIME
PRISIONAL OITIVA PRÉVIA DO  APENADO.  PRESCINDIBILIDADE.
REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
[...]
2.  Na  hipótese  vertente,  o  Juízo  das  Execuções  Penais  determinou  a
regressão cante/ar de regime sem prévia oitiva do apenado. O Tribunal de
origem  confirmou  a  determinação,  adotando  o  seguinte  fundamento:
“Penitente que cumpria pena em regime aberto, que se encontra evadido do
sistema penitenciário. A exigência da oitiva do apenado. prevista no artigo
118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, somente se aplica à regressão
definitiva. A regressão cautelar encontra amparo no poder geral de cautela,
pois o comportamento do apenado demonstra sua clara intenção de furtar-
se, à aplicação da lei penal.”
3.  Tal  entendimento  encontra-se  em  harmonia  com  a  jurisprudência



consolidada  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  no  sentido  de  que,
tratando-se  de  regressão  cautelar,  não é  necessária  a  prévia  ouvida  do
condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal,
visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao
regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida." (HC
339.090/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). Grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.  REGRESSÃO  CAUTELAR  DE  REGIME.  OITIVA  PRÉVIA.
PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que,
cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão
cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado. Que somente
é exigida na regressão definitiva. Precedentes. 
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  HC  355.838/GO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURM A, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016). Grifei.

No  caso  dos  autos,  a  decisão  não  foi  definitiva,  não
merecendo portanto, acolhida, a alegação de que a decisão é nula de pleno direito.
Tampouco existiu desobediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
vez  que  o  reeducando,  estava  representado  por  advogados  particulares,  na
audiência de justificação, fls. 30v/31v.

Há de se observar, ainda, que a regressão, no caso, era mesmo a
medida que se impunha, por imperativo legal, face o cometimento de falta grave, o qual
exige,  como medida  para  salvaguardar  as  regras  de  disciplina  e  ordem vigentes  na
prisão, correspondente e imediata sanção.

Ademais disso, decisão posterior do Juízo de Execuções Penais
(fls. 35), entendeu acertada a decisão agravada, vez que o apenado é condenado a pena
somada  de  48  anos  e  08  meses  de  reclusão,  encontrava-se  em regime  semiaberto,
quando foi  abordado pela  PRF dirigindo sem CNH, além de  estar  em posse de  04
aparelhos celulares com conversas suspeitas. Por outro lado, aduz a magistrada, que o
apenado  não  estava  se  recolhendo  regularmente  a  cadeia  pública  da  comarca  de
Soledade, resultando na regressão cautelar do regime. Assim, manteve, acertadamente,
a decisão e formalizou o agravo.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  firmou  entendimento  no
sentido  de  que  é  plenamente  possível  haver  a  regressão  de  regime  prisional,  não
necessitando a  exigibilidade  da  prévia  oitiva  do  apenado,  sem que  isso  ofenda  aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, isso porque, o
requisito da prévia oitiva do apenado somente é imprescindível nos casos em que esta
regressão for definitiva, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

"RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  PENAL.  FALTA  GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR DE     REGIME  PRISIONAL.
INEXIGIBILIDADE  DA  OITIVA  PRÉVIA  DO  APENADO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 
1. Esta Corte Superior de Justiça já firmou entendimento no sentido de que,
cometida  falta  grave  pelo condenado,  é  perfeitamente  cabível  a  regressão
cautelar do regime prisional promovida pelo Juízo da Execução, sem a oitiva
prévia  do  condenado,  que  somente  é  exigida  na  regressão  definitiva.
Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido."



(STJ.  REsp  832826  /  RJ  RECURSO  ESPECIAL 2006/0063400-7.  Min.
Arnaldo  Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  DJ  07/05/2007,  p.  363).  grifos
acrescidos

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça, nego provimento ao presente agravo em execução.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 20 de julho de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


