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AGRAVO  DE  EXECUÇÃO  PENAL.  DUAS
CONDENAÇÕES.  SOMA  DAS  PENAS.  NÃO
OBSERVÂNCIA  DO  TOTAL  DE  DIAS
TRABALHADOS. AGRAVO PROVIDO.

Conforme leciona o “caput” do artigo 111 da Lei de
Execução Penal, quando houver condenação por
mais  de  um crime,  no  mesmo processo  ou  em
processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento da pena será feita pelo resultado da
soma  ou  unificação  das  penas,  devendo  ser
observada, quando for o caso, a remição.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  PARA
RECONHECER OS 912 ( NOVECENTOS E DOZE ) DIAS TRABALHADOS,
PARA EFEITO DE REMIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de Agravo  de  Execução  Penal manejado  por  Ana

Paula Dutra de Souza em face da decisão, proferida pelo  Juízo da Vara de

Execução  Penal  da  comarca  da  Capital, que  teria  decidido  de  modo

equivocado quando operou o somatório das penas impostas em seu desfavor.

Em  suas  razões  (fls.  05/08),  a  Agravante  relatou  que  o

Representante do Ministério Público a quo, com fulcro no “caput” do art. 111 da
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Lei n.º 7.210/84, pugnou, em 25 de outubro de 2016, pela soma simples das

penas  impostas  à  agravante,  tendo  a  magistrada  concedido  esse  pedido,

procedendo a soma das penas que resultou em um total de 10 (dez) anos, 10

(dez) meses e 15 (quinze) dias.

Acontece que a primeira pena foi fixada em 04 (quatro) anos, 04

(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a segunda pena em 06 (seis)

anos e 06 (seis) meses de reclusão, as quais, acaso somadas, não justificariam

o acréscimo de (05) dias ao total.

Ademais, não foram considerados os dias trabalhados para efeito

de remição,  nem mesmo o  quantum da pena efetivamente cumprido,  como

leciona o parágrafo único do art. 111 da Lei de Execuções Penais e o art. 75,

§2º do Código Penal. 

Pleiteou,  desse  modo,  a  reforma  da  decisão  para  que  seja

procedido um novo cálculo das penas, bem como uma nova análise do regime

inicial  de  cumprimento  de pena,  determinando a  progressão para  o regime

semiaberto.

Contra-arrazoando (fls. 17/18), o Ministério Público pugnou pela

manutenção integral da decisão vergastada.

Decisão mantida pelo Juízo primevo à fl. 02.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

José Roseno Neto, exarou parecer (fls. 40/43) opinando pelo desprovimento do

recurso.

A Agravante juntou aos autos, mais exatamente à fl. 49, certidão

indicando que ela teria trabalhado 732 (setecentos e trinta e dois) dias entre os

anos de 2014 e 2016.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Petição  às  fls.  52/53  (e  documentos  de  fls.  54/60)  na  qual  a

causídica  relata  que  no  tocante  ao  pedido  de  pena  cumprida,  o  presente

agravo perdeu o objeto uma vez que o cálculo da pena já foi realizado e o

pedido de progressão de regime prisional está aguardando decisão.

No entanto, em que pesa a perda parcial do objeto, a agravante

ainda estaria cumprindo a pena no regime fechado, motivo pelo qual requer

que, no caso de deferimento da progressão do regime, seja o tempo em que a

apenada permaneceu indevidamente no regime mais gravoso levado em conta

no “quantum” de duração do regime ao qual deverá passar. 

No tocante à remição da pena, a mesma foi concedida, após a

interposição do presente agravo, tendo sido declarados 732 (setecentos e trinta

e  dois)  dias  trabalhados.  No  entanto,  ainda  haveria  divergência  quanto  ao

número de dias uma vez que a certidão anexa aos autos demonstra um total

maior  do  que  aquele  reconhecido.  Pugna,  neste  norte,  que  seja  sanada  a

divergência.

É o relatório.

VOTO

O Juízo da Vara de Entorpecentes da comarca da Capital em

sentença  datada  de  10  de  agosto  de  2012,  na  ação  penal  n.

200.2011.052.103-2 (fls. 19/28), condenou Ana Paula Dutra de Souza a uma

pena  de  04  (quatro)  anos,  04  (quatro)  meses  e  15  (quinze)  dias  de

reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,  inicialmente,  semiaberto,  e  437

(quatrocentos e trinta e sete) dias-multa pela prática do crime capitulado nos

artigos 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Por  sua  vez,  o  mesmo  Juízo,  em sentença  datada  de 02  de

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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outubro de 2015 (fls. 29/82v) na ação penal n.  0003142-75.2013.815.2002,

condenou a mesma ré a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, 06 (seis)

meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa  pela prática dos crimes

delineados no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 e art. 349-A do Código Penal

c/c art. 69 do CP.

Conforme  documento  emitido  pela  Secretaria  de  Estado  da

Administração Penitenciária (fls. 09/10), a apenada registrava na data de 26 de

outubro de 2016 um total de 774 dias trabalhados, com carga horária de 08

(oito) horas diárias, como costureira para Ágape Confecções (de julho de 2012

a julho de 2014) e como auxiliar de serviços gerais para a Administração do

Presídio (de outubro de 2014 a setembro de 2016), não cometendo nenhuma

falta grave.

Da ficha anexada na fl. 11, datada de 26.10.2016, consta que a

apenada já teria cumprido até aquela data 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses

de reclusão, tendo sido ela presa em regime semiaberto com trabalho externo

em 29.01.2013, com regressão de regime em 11.06.2013 e trabalho interno no

período de janeiro de 2014 a setembro de 2016.

Por sua vez, a certidão de fl. 12 indica que a primeira prisão da

apenada se deu em 16.10.2011 e a segunda em 10.04.2013,  data de sua

prisão definitiva a fim de cumprir a pena total imposta de 10 (dez) anos, 10

(dez) meses e 15 (quinze) dias.

Pois bem. O artigo 111 da Lei de Execução Penal leciona: 

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita
pelo  resultado  da  soma ou  unificação  das  penas,
observada,  quando  for  o  caso,  a  detração  ou
remição. (grifei)

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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sendo cumprida, para determinação do regime.
Nesse norte, a soma há de ser procedida tão somente para se

determinar qual será o regime inicial de cumprimento da pena, sendo no caso

em epígrafe determinado o fechado, haja vista que a simples soma aritmética

das penas impostas contra a ré resultou um total de 10 (dez) anos, 10 (dez)

meses e 15 (quinze) dias de reclusão (fls. 03/04), não havendo erro nesse

tópico.

No entanto, nota-se que na parte final do “caput” do artigo 111 da

Lei  de  Execução  Penal  consta  que  dever-se-á  observar  a  detração  ou  a

remição, acaso existentes.

No que pertine à detração e ao desconto de pena já cumprido,

resta o pedido prejudicado, conforme anunciado pelo Bel. Pedro Miguel Melo

de Almeida em sua sustentação oral na Tribuna, haja vista ter sido procedida,

na instância a quo, a progressão de regime em favor da agravante, restando,

assim, tão somente, a análise da remição.

Nesse diapasão, o artigo 126 da LEP leciona que o condenado

que  cumpre  a  pena  em  regime  fechado  ou  semiaberto  poderá  remir,  por

trabalho  ou  por  estudo,  parte  do  tempo  de  execução  da  pena,  sendo  a

contagem de tempo feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três)

dias de trabalho.

Ora,  como outrora  mencionado,  há  nos  autos  certidão  emitida

pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária informando constar,

naquela data (26.10.2016), em favor da apenada um total de 774 (setecentos

e setenta e quatro) dias trabalhados, dias esses que não foram observados

na decisão primeira, prolatada pelo Juízo da Vara das Execuções Penais da

comarca da Capital (vide fls. 03/04).

No  entanto,  uma  segunda  decisão  foi  proferida  nos  seguintes

termos:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Da  certidão  cartorária,  verifica-se  que  a  apenada
trabalhou 732 (setecentos e trinta e dois) dias, sendo
no ano de 2014, trabalhou 183 dias (meses de março
a julho e de outubro a setembro); em 2015, trabalhou
313 dias (meses de janeiro a dezembro) e em 2016
trabalhou 233 dias (meses de janeiro e de março a
outubro).
Com  efeito,  dispõe  o  art.  126  da  LEP  que:  “o
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo
de execução da pena”.
Aduz,  ainda,  o  §1º  do  artigo  suso  transcrito  que  “a
contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à
razão de um dia de pena por três trabalhados”.
Ou seja, a apenada deverá ter sua pena remida em
244  (duzentos  e  quarenta  e  quatro)  dias  da  pena
cumprida. 
[…]
Diante do exposto, nos termos do art. 126 e seguintes
da  LEP,  julgo  procedente  o  pedido  para  declarar
REMIDOS 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, ou
seja, 08 meses e 04 dias da pena imposta a apenada
Ana  Paula  Dutra  de  Souza,  referente  ao  trabalho
realizado na Penitenciária Feminina. (fls. 59/60).

Nesse norte, observe-se que apesar de ter procedido a remição

da pena, se constatou uma divergência entre o quantum total nela considerado

(732 dias) – em conformidade com a certidão de fl.  49 – e o constante na

certidão emitida pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (744

dias), motivo pelo qual foi a citada Secretaria oficiada para prestar informações

detalhadas sobre o assunto (fl. 62).

Nesse norte, a referida Secretaria declarou, à fl. 66, ter registrado

em  seus  assentamentos  um  total  de 912  (novecentos  e  doze)  dias

trabalhados, com carga horária de 08 (oito) horas diárias, 05 dias úteis, não

cometendo nenhuma falta grave, computando:  226 (duzentos e vinte e seis)

dias no  ano  de  2014, 313  (trezentos  e  treze)  dias  no ano  de  2015, 313

(trezentos e treze) dias no ano de 2016 e 60 (sessenta) dias até março do ano

corrente  (2017).  Comprovando  o  exposto  juntou  aos  autos  cópia  das

frequências às fls. 68/103.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Logo, nota-se que a contagem correta dos dias trabalhados não é

aquela certificada à fl. 49, considerada na decisão de fls. 59/60, mas, sim, a

que  consta  à  fl.  66  (em harmonia  com a das  fls.  09/10),  motivo  pelo  qual

merece reforma a decisão primeva.

Forte  em  tais  razões,  dou  provimento  ao  agravo para

reconhecer  os  912  (novecentos  e  doze)  dias  trabalhados,  para  efeito  de

remição, em conformidade com as provas documentais de fls. 66/103.

É como voto.

       Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio

Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão  Filho  e Márcio  Murilo  da Cunha Ramos.  Presente  à

Sessão o Exmo. Dr. José Roseno Neto, Procurador 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, aos 03 (TRÊS) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


