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A C Ó R D Ã O

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº  0001809-41.2017.815.0000 –  2ª  Vara  (Execuções
Penais) da Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Jailson Dantas de Oliveira
ADVOGADO: Bel. José Filipe Alves Freire (OAB/PB 8.907)
AGRAVADO: Ministério Público

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADA OBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  INSUBSISTÊNCIA.
PRÁTICA SUCESSIVA DE FALTAS GRAVES. ÚLTIMA
DELAS  CONSISTENTE  NA  FUGA.  ERRO
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO CURSO
DA  EXECUÇÃO.  REQUISITO  SUBJETIVO  NÃO
CUMPRIDO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.  Apesar  de  o  cometimento  de  falta  grave  não
interromper  a  contagem  do  prazo  para  fruição  de
livramento condicional, impede, no entanto, a concessão
dessa  benesse,  por  evidenciar  a  ausência  do  requisito
subjetivo exigido durante o cumprimento da pena (art.
83 do Código Penal).

2.  “Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça,  a
prática de falta grave pelo apenado no curso da execução
penal  -  no  caso,  fugas  do  estabelecimento  prisional  -
constitui  motivo  suficiente  para  denegar  o  livramento
condicional, por ausência do preenchimento do requisito
subjetivo previsto no art.  83 do Código Penal” (STJ -
AgRg no HC nº 360.854/RS - Rel. Reynaldo Soares da
Fonseca - DJe 06.09.2016).

3.  O  nosso  sistema  progressivo  de  pena  tem  por
finalidade a readaptação do apenado ao meio social, com
sua  reintegração  gradual  à  sociedade.  Todavia,  a  sua
reinserção deve ser feita de forma segura, tanto para a
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comunidade como para o próprio condenado, que deve
reunir  as  condições  legais  (objetivas  e  subjetivas)  para
não mais voltar a delinquir.

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

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao agravo em execução, nos
termos do voto do Relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defesa
do apenado Jailson Dantas de Oliveira (fls. 52-55), objetivando a reforma da decisão do
Juízo  da  2ª  Vara  (Execuções  Penais)  da  Comarca  de  Sousa/PB (fls.  48-51),  por  ter
julgado prejudicado seu novo pedido de concessão de livramento condicional.

Aduz,  em suma, a i.  Defesa, em suas razões (fls.  53-55),  que a
referida decisão deve ser reformada, dando provimento ao presente agravo em execução,
uma  vez  que  se  encontram implementados  e  satisfeitos,  em favor  do  agravante,  os
requisitos, objetivo e subjetivo, para o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  59-62,  pugnando  pelo
desprovimento do agravo, para manter inalterada a decisão recorrida.

Na fase do Juízo de Retratação, o MM Juiz Bernardo Antônio da
Silva Lacerda manteve a decisão guerreada (fl. 64).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradora  de  Justiça  Maria
Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  no  Parecer  de  fl.  72-74,  opinou  pelo
desprovimento do agravo.

Conclusos, inclui os autos em pauta para julgamento (fl. 75).

É o relatório.

1.VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

Preenchidos  estão  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento deste recurso de agravo em execução, mormente quanto aos requisitos da
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tempestividade  (Súmula  n°  700  do  STF)  e  da  adequação  (art.  197  da  Lei  n°
7.210/19841), além de seguir o rito pertinente ao procedimento do recurso em sentido
estrito, nos moldes do art. 589 do CPP, como sedimentado na jurisprudência pátria.

Portanto, conheço do presente agravo em execução.

2. Do mérito recursal:

Conforme  relatado,  a  i.  Defesa  alega  ser  injusta  a  decisão  que
julgou prejudicado seu  novo pedido de  concessão  de  livramento  condicional,  sob  o
argumento de que estão preenchidos, em favor do agravante, os requisitos, objetivo e
subjetivo, para o aludido benefício, devendo, no seu entender, ser reformado o referido
decisório, com o consequente provimento do presente agravo em execução.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o apenado, ora agravante,
Jailson Dantas de Oliveira foi condenado em 4 (quatro) ações penais, cuja soma de suas
punições  totaliza  a  pena  agregada  de  7  (sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de
reclusão/detenção, além de 180 (cento e oitenta e nove) dias-multa no valor unitário de
1/30 (um terço) do salário mínimo à época das infrações.

Acontece que, o histórico de cumprimento de pena do reeducando
revela que ele, ao progredir de regime, praticou falta grave (fuga), motivo pelo qual o
Juízo agravado decidiu pela regressão de regime, relocando-o para o fechado. Também,
os autos apontam que o apenado se trata de contumaz descumpridor das penalidades que
lhe foram impostas, devido à prática de várias faltas graves.

Na  decisão  atacada  (fls.  48-51),  exarada  em  29.5.2017,  o  Juiz
mencionou, com base no histórico prisional do agravante Jailson Dantas de Oliveira, que
este vem cumprindo pena desde o dia 13.1.2010, havendo fugas, recapturas e regressões
de regime, salientando, também, que ele se encontrava no regime fechado desde o dia
16.9.2016, data em que foi preso após a última regressão de regime aplicada.

Por conseguinte, o referido dia 16.9.2016 se tornou, até então, a
nova data base para progressão, tanto que a autoridade agravada, na aludida decisão (fls.
48-51), verificou, além de mencionar a observância do requisito subjetivo (boa conduta
carcerária), que o apenado, em 29.4.2017, preencheu o requisito objetivo de 1/6 (um
sexto)  para  progredir  de  regime,  quando  o  remanejou  para  o  semiaberto,  visto  que
também atendia ao requisito subjetivo.

No mesmo ato judicial (fls. 48-51), o MM Pretor enfrentou o novo
1 Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
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pedido da defesa para concessão de livramento condicional e apontou a existência de
recente decisão que indeferiu tal pleito, com fundamento na falta de requisito subjetivo,
de modo que motivou o aquele  último decisório  no sentido  de que o  novel  intento
defensivo  não  havia  trazido  nenhum  fato  novo  aos  autos,  razão  por  que  o  julgou
prejudicado, ante a sua anterior análise.

Depois  de  poucos  meses  daquela  progressão  para  o  regime
semiaberto, a direção da unidade carcerária comunicou, ao Juízo das Execuções Penais
da Comarca de Sousa/PB, que o apenado descumpriu as condições de sua pena, por ter
foragido, visto que deixou de se recolher desde o dia 13/07/2017.

Diante  dessa  nova  falta  grave  (fuga  –  art.  118,  I,  da  LEP),  o
respectivo  Juízo  das  Execuções  Penais  decretou,  no  dia  24.8.2017,  a  regressão  do
regime  prisional  para  o  fechado,  visto  que  restou  comprovada,  no  caso  concreto,  a
ausência de disciplina e de responsabilidade pessoal.

Ora, é sabido que o nosso sistema progressivo tem por finalidade a
readaptação  do  apenado  ao  meio  social,  com sua  reintegração  gradual  à  sociedade.
Todavia, a sua reinserção deve ser feita de forma segura, tanto para a sociedade como
para o próprio condenado, que deve reunir as condições (objetivas e subjetivas) para não
mais voltar a delinquir.

Na hipótese, o agravante Jailson Dantas de Oliveira não preenche
os  pressupostos  legais  para  retornar  ao  meio  social,  visto  ser  necessário  levar  em
especial consideração os requisitos subjetivos para a concessão da benesse em questão,
os quais se lhe entremostraram desfavoráveis, diante da comprovada reiteração de falta
grave no curso da execução penal.

Apesar  de  o  cometimento  de  falta  grave  não  interromper  a
contagem  do  prazo  para  fruição  de  livramento  condicional,  impede,  no  entanto,  a
concessão  dessa  benesse,  por  evidenciar  a  ausência  do  requisito  subjetivo  exigido
durante o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  LIVRAMENTO
CONDICIONAL.  RECURSO  MINISTERIAL
PROVIDO.  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO.
ACOLHIMENTO.  RECURSO DEFENSIVO.  PLEITO
DE  RESTABELECIMENTO  DO  BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRÁTICA  DE  FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NO CURSO
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DA  EXECUÇÃO.  REQUISITO  SUBJETIVO.  NÃO
CUMPRIMENTO.  PRECEDENTES.  SÚMULA  Nº
568/STJ.  INCIDÊNCIA  MANTIDA.  Esta  Corte
Superior de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no
curso  da  execução  penal  -  no  caso,  fugas  do
estabelecimento  prisional  -  constitui  motivo  suficiente
para denegar o livramento condicional, por ausência do
preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83
do Código Penal" (AgRg no HC nº 360.854/RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
06.09.2017).  Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ  -
AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.181.847/RS
- Rel. Félix Fischer. DJe 28.02.2018).

“AGRAVO  REGIMENTAL  HABEAS  CORPUS.
EXECUÇÃO  PENAL.  FALTAS  GRAVES.  NOVO
DELITO  CONSISTENTE  EM  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
PRESCINDIBILIDADE.  LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA  DE  REQUISITO
SUBJETIVO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de
Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da
execução  penal  -  no  caso,  fugas  do  estabelecimento
prisional  -  constitui  motivo  suficiente  para  denegar  o
livramento condicional, por ausência do preenchimento
do  requisito  subjetivo  previsto  no  art.  83  do  Código
Penal. [...].” (STJ - AgRg no HC nº 360.854/RS - Rel.
Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 06.09.2016).

“A prática  de  falta  grave  enseja  a  regressão  para  o
regime mais gravoso nos termos do artigo 118, inciso I,
da  LEP.  3.  Inviável  é  a  concessão  do  beneficio  do
livramento  condicional  vez  que  o  agravante  não
preenche o requisito subjetivo em razão de prática  de
falta  grave.  4.  Recurso  desprovido.”  (TJMG  -  Ag-
ExcPen  1.0452.13.006864-9/002  -  Rel.  Des.  Pedro
Vergara - DJEMG 18/12/2017)

“A verificação do comportamento do sentenciado deve
ser feita  durante  toda a execução da pena.  De acordo
com o enunciado da Súmula n° 441 do STJ, a prática de
falta  grave não interrompe a  contagem do prazo para
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fins de livramento condicional, mas impede a concessão
do  beneficio,  por  evidenciar  a  ausência  do  requisito
subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos
do  artigo  83,  inciso  III,  do  Código  Penal.  III.  Não
preenchidos  os  requisitos  subjetivos  exigidos  pela  Lei
Penal,  inviável  se  torna  a  concessão  do  livramento
condicional.  IV.  Não  gera  bis  in  idem a  dupla
consequência de um mesmo fato na execução da pena.
V.  Recurso  conhecido  e  não provido.”  (TJDF -  RAG
2017.00.2.019054-7  –  Rel.  Des.  Carlos  Pires  Soares
Neto - DIDFTE 19/12/2017)

Como  bem  mencionou  a  douta  Procuradora  de  Justiça  Maria
Lurdélia  Diniz  de Albuquerque Melo,  no Parecer  de  fl.  72-74,  “já  houve pedido de
livramento condicional indeferido por ausência dos requisitos subjetivos, permanecendo
as mesmas razões do indeferimento, quais sejam: prática de faltas graves durante o curso
da execução penal”.

Por tais razões, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao agravo em execução, para manter a decisão agravada tal
como lançada.

É o meu voto.

A cópia  deste  acórdão serve  como ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 3
(três) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 5 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão FilhoDes. Carlos Martins Beltrão Filho
                            - Relator -
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