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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Jafé da Silva Sousa
ADVOGADOS: Edizio Cruz da Silva (OAB/PB 15.451) e Walbia lmperino Gomes
(OAB/PB 15.556)
AGRAVADA: Justiça Pública 

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO. PROGRESSÃO  DE
REGIME  NEGADA  PELA  MAGISTRADA
SINGULAR. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

- Deve ser indeferido o pedido de progressão de regime,
considerando que o apenado não preencheu o requisito
de  ordem  objetiva,  pois  não  cumpriu  1/6  da  pena
remanescente,  desde  sua  última  progressão,  em
17/02/2016. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação 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-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Jafé da
Silva Sousa, objetivando a reforma da decisão prolatada pela MM. Juíza das Execuções
Penais da Comarca da Capital, que indeferiu seu pedido de progressão de regime para o
aberto, sob o fundamento de não se encontrar presente o requisito legal objetivo.

Aduz  o  agravante,  em  sua  súplica,  que  pretende  progredir  de
regime por ter preenchido todos os requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei 7.210/84,
mas a progressão lhe foi negada.

Em  contrarrazões,  o  representante  ministerial  opinou  pelo
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indeferimento do pleito de progressão de regime, já que o apenado não cumpriu 1/6 da
pena  restante  desde  a  sua  progressão  do  regime  fechado  para  o  semiaberto,  em
17/02/2016 (fls. 09-10).

O  magistrado  a  quo,  entendendo  que  a  decisão  guerreada  não
merecia reparo, manteve-a em todos os seus termos (fls. 12). 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 37-40). 

É o relatório.

VOTO

A magistrada singular,  na decisão que indeferiu a progressão de
regime  do  semiaberto  para  o  aberto  (fls.  05-06),  explanou  que  o  condenado  não
preenche  o  requisito  de  ordem  objetiva,  pois,  desde  sua  última  progressão,  em
17/02/2016, não cumpriu 1/6 da pena remanescente. 

O agravante alega que preenche todos os requisitos exigidos pelo
art. 112 da LEP, mas a progressão de regime lhe foi negada. 

No entanto, o que se verifica da decisão atacada (fls. 05-06) é que o
requisito objetivo não foi preenchido pelo condenado. 

Na verdade, o agravante teve a progressão de regime negada por
não cumprir o lapso temporal exigido para tanto. 

Quando foi concedida ao apenado a progressão de regime para o
semiaberto, em 17/02/2016, restavam 10 anos, 02 meses e 25 dias, para cumprir a pena,
o percentual de 1/6, incidindo sobre esse tempo, corresponde a 01 ano, 08 meses e 14
dias, que será atingido em 31/10/2017. 

Assim, agiu com acerto a magistrada de base.

Neste sentido é a jurisprudência: 

RECURSO  DE  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO  DE  REGIME  PRISIONAL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE  IMPLEMEN-
TAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO NO
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ART.  112  DA  LEI  N.  7.210/84.1.  Em  2009,  no
julgamento  do  HC  91300,  o  STF  determinou  a
progressão do regime após o cumprimento de 1/6 da
pena para condenados por crimes hediondos cometidos
antes da vigência da Lei n. 11.464/07, nos termos do
art.  112  da  Lei  de  Execuções  Penais.  2.  Não
preenchido  o  requisito  temporal,  resta  obstada  a
progressão do regime prisional semiaberto para o
regime aberto. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJDF;  RAG  2016.00.2.003474-8;  Ac.  951.695;
Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo de
Oliveira;  Julg.  30/06/2016;  DJDFTE 06/07/2016)  —
grifei 

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA 

O SEMIABERTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1° DO ARTIGO
2° DA LEI N° 8.072/90. AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO PARA O ABERTO. 1. Com  a declaração
de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 2° da Lei n°
8072/90,  o  Supremo  Tribunal  Federal  baniu  a
obrigatoriedade  do  regime  fechado  para  o  inicio  do
cumprimento  da  pena  imposta  por  crime  hediondo,
devendo-se balizar o regime, agora, com supedâneo no
artigo  33  e  parágrafos  do  Código  Penal.  2.  Fixada
reprimenda  corpórea  que  se  enquadra  na  hipótese
prevista no artigo 33, § 2°, alínea "b" do CP, impõe-se
a modificação do regime prisional do fechado para o
semiaberto.  3.  Não  há  espaço  de  progressão  de
regime para o aberto,  quando realizado o cálculo
da  pena  em  1/6  (um  sexto),  mas  ausente  o
preenchimento  do  requisito  objetivo.  4.  Agravo
conhecido e parcialmente provido. (TJGO - AG-ExPen

0058463-10.2016.8.09.0175  -  Goiânia;  Primeira
Câmara  Criminal;  Relª  Des.  Lilia  Monica  C.  B.
Escher; DJGO 22/06/2016; Pág. 489) - grifei

O critério objetivo é matemático, logo, não havendo comprovação
do  cumprimento  do  tempo  mínimo  não  se  pode  conceder  o  beneficio  pretendido,
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mesmo que o agravante tenha o requisito subjetivo, como alega. 

Por  tais  razões,  conheço do recurso e  lhe  nego provimento,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conservando, pois, a
decisão da juíza a quo que denegou ao apenado a progressão do regime semiaberto para
o aberto. 

É o meu voto. 

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos, revisor. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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 24
(vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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