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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2012144-90.2014.815.0000 - Vara de 
Execuções Penais da Comarca da Capital

RELATOR  : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
AGRAVANTE : Roberto Pereira de Souza
ADVOGADA  : Priscila Coutinho Ferreira
AGRAVADA  : A Justiça Pública 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Preliminar. 
Nulidade da sindicância. Inocorrência. Mérito. 
Ampla defesa e contraditório preservados. 
Progressão  de  regime.  Impossibilidade. 
Ausência  do  requisito  objetivo.   Decisão  de 
primeiro grau mantida. Preliminar rejeitada e 
agravo desprovido.

− Se na  audiência,  o agravante confessou 
em juízo a falta grave e foi defendido por 
defensor público, afasta-se a nulidade por 
ausência  de  oitiva  do  agravante  e  defesa 
técnica.

−  Ocorrendo a falta grave, reinicia-se o 
cômputo do prazo de 2/5 (dois quintos) da 
reprimenda, no caso do crime equiparado a 
hediondo e de 1/6 (um sexto) da pena do crime 
comum para obtenção de nova progressão de 
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regime prisional, já que o recorrente é primário. 
In casu, o agravante não cumpriu o lapso 
temporal exigido na lei de execução penal, logo 
não faz jus ao benefício requerido.

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, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

  
Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução 

interposto por Roberto Pereira de Souza contra decisão proferida pelo 
juízo da Vara Privativa das Execuções Penais da Comarca da Capital, o 
qual indeferiu seu pedido de livramento condicional e a progressão para 
o regime semiaberto, por não atender aos requisitos objetivos da LEP. 
O  apenado foi condenado pela prática de crime hediondo (tráfico ilícito 
de drogas e associação para o tráfico).

O agravante requer a progressão de regime para o 
semiaberto sob a tese de nulidade da sindicância referente à falta grave 
cometida  pelo  apenado.  Alega,  que  a  suposta falta disciplinar foi 
apurada ante à ausência do apenado e de defensor para acompanhá-lo, 
causando-lhe, desta forma, cerceamento de defesa. Afirma, ainda, que 
a referida sindicância foi homologada um ano após o ocorrido.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 19/21, 
pelo não provimento ao agravo.

Juízo de retratação exarado à fl. 22.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de 
Justiça, em parecer de lavra do ilustre Promotor de Justiça convocado 
Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 
27/29). 

É o relatório.
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VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES 
TEODÓSIO (Relator)

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

Inicialmente, a defesa levanta preliminar de nulidade, 
sob o argumento de que a sindicância referente a falta grave cometida 
pelo  apenado foi  realizada  ante  à  ausência  dele  e  de  seu defensor, 
causando-lhe, desta forma, cerceamento de defesa. Afirma, ainda, que 
a referida sindicância foi homologada um ano após o ocorrido. Requer, 
portanto,  que  seja  concedido  o  benefício  da  progressão  de  regime 
prisional ao agravante para o semiaberto, diante o preenchimento dos 
requisitos exigidos pela legislação aplicável.

Analisando os autos observa-se que não há nenhuma 
mácula a ser sanada no procedimento da sindicância instaurada contra 
o agravante, até porque se constata  no termo de audiência à fl.  05, 
que o apenado foi assistido por Defensor Público e confessou que estava 
no dia 14/09/2012 com  um espeto dentro da penitenciária.

In casu, o apenado respondeu a uma sindicância que 
foi homologada em 08/10/2012, tendo o magistrado a quo ressaltado 
que o processo encontra-se regular e caso se constate qualquer 
nulidade na sindicância, esta será observada no curso da execução da 
pena. Registrou, ainda, que a falta cometida na data de 14/09/2012 é 
de natureza grave (fl. 05).

Pois bem, constatado que a ampla defesa e o 
contraditório estão devidamente preservados, refuta-se a preliminar 
aventada.

Outrossim, em relação  a alegação de que a 
sindicância foi homologada um ano após o fato, constato que em nada 
interferiu à análise do pleito do direito de progressão de regime ao 
apenado.

 
Nas razões do recurso, sustenta que o agravante faz 

jus à progressão do regime fechado para o semiaberto por preencher os 
requisitos objetivos e subjetivos. 

Com o fito de esclarecer melhor a matéria, segue 
resumo dos fatos.

O apenado foi condenado a cumprir pena privativa de 
liberdade, totalizando 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 
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pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime 
fechado,  tendo sido preso no dia 02 de janeiro de 2009.

Acontece que, no curso da execução da pena, o 
recorrente, conforme consta no termo de audiência acostado nos autos 
(fl. 05), cometeu faltas disciplinares no interior do estabelecimento 
prisional: a primeira, no dia 14 de setembro  de 2012, por ter sido 
apreendido em seu poder um espeto; e a segunda conduta, em meados 
de  julho  de  2013, quando jogou  duas  piolas  de  cigarro  para  um 
companheiro de cela. A primeira falta é de natureza grave e a segunda 
leve.

Em decorrência do apenado ser flagrado portando um 
espeto dentro da penitenciária, o  magistrado indeferiu-lhe o direito de 
progressão de regime, que, por ser pertinente, trago à colação, verbis 
(fls. 09/12):

“...O Supremo Tribunal Federal tem entendido que 
em casos de cometimento de falta grave , no caso 
em tela, a posse de um espeto dentro da 
penitenciária, constitui novo marco para a concessão 
do beneficio de progressão.
(...)
No  caso  sob  exame,  a  data  da  falta  grave 
14.09.2012, o apenado teria cumprido da pena de 13  
anos e 04 meses, um total de 03 anos, 08 meses e  
12 dias, descontado este período do crime hediondo,  
restava cumprir o 2/5 de 04 anos, 03 meses e 18  
dias,  equivalente  a  01  ano,  08  meses  e  19  dias,  
somados a 1/6 da pena de 03 anos, 05 meses e 04  
dias, equivale a 10 meses e 25 dias, totalizando 02 
anos, 07 meses e 14 dias.
Assim, percebemos que desde que foi recapturado,  
o(a)  ainda  não  cumpriu  2/5  do  remanescente  do 
crime hediondo, somados a 1/6 da pena referente ao  
crime  comum,  o  que  só  ocorrerá  em 28.04.2015.  
(...)” sic.

  
Pois bem, analisando a decisão acima, verifico que o 

magistrado das execuções penais, indeferiu a progressão de regime do 
fechado para semiaberto ante ao não preenchimento pelo agravante do 
critério de ordem objetiva.

In casu, o cometimento da falta, durante a execução 
da pena, interrompeu para o  agravante a contagem do prazo para 
obtenção de benefícios, incidindo em nova data-base para o cômputo do 
interstício exigido para alcance dos benefícios, que, no caso, deve ser 
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contado a partir da data da prática da última falta grave.

Assim, com a ocorrência de falta grave (posse de um 
espeto) reiniciou-se o cômputo do prazo para nova progressão.

Nesse sentido:

STJ: "EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO 
PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. 
PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA. 
Em caso de cometimento de falta grave pelo 
condenado, será interrompido o cômputo do 
interstício exigido para a concessão de progressão de 
regime prisional e da saída temporária. (Precedentes 
do STJ e do Pretório Excelso). Recurso provido." 
(Resp nº 1056618/RS, Ministro Relator Felix Fischer, 
Quinta Turma, d. j. 18/11/2008, d.p. 02/02/2009).

Dito isto, temos que, para ter direito ao regime 
semiaberto, o apenado teria que ter cumprido em regime mais gravoso, 
1/6 (um sexto) das penas pela prática dos crimes comuns e 2/5 (dois 
quintos) da pena imposta ao crime equiparado a hediondo, por ser 
tecnicamente primário.

Preceitua a LEP:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade 
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência 
para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 
condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta 
grave; ” Negritei.

Art. 123. A autorização será concedida por ato 
motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério 
Público e a administração penitenciária e dependerá 
da satisfação dos seguintes requisitos:

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da 
pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um 
quarto), se reincidente;

Jurisprudência nesse sentido:

“(…) 3. A Lei n.º 11.464/07 afastou do ordenamento 
jurídico o regime integral fechado imposto aos 
condenados por crimes hediondos e equiparados, 
assegurando-lhes a progressão de regime prisional 
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após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, 
se primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sem 
distinção entre condenação anterior por crime 
comum, como no caso, ou por hediondo ou 
equiparado. Não há, assim, exigência de que a 
reincidência seja específica.
4.Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, 
denegada.” (STJ - HC 173.992/MS, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
03/05/2012, DJe 10/05/2012 –  ementa 
parcial). 

Assim, o agravante restou condenado em 13 (treze) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo  a 08 (oito) anos de 
reclusão pelo de tráfico ilícito de drogas e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 
meses  de reclusão pelo crime de associação para o tráfico.

Com o cometimento da falta disciplinar de natureza 
grave praticada pelo apenado no dia 14/09/2012, restava-lhe da pena 
imposta um saldo de 09 anos, 07 meses e 18 dias – considerando que 
havia cumprido 03 anos, 08 meses e 12 dias. Desta forma, 
descontando-se este período, do crime hediondo (08 anos) tem-se  que 
resta a cumprir  04 anos, 03 meses e 18 dias. 

Para nova progressão o agravante terá de cumprir 
2/5 da pena remanescente do crime hediondo, somados a 1/6 da pena 
referente ao crime comum, o que equivale a 02 anos, 07 meses e 14 
dias (01     ano,     08     meses     e     19     dias   +10 meses e 25 dias),   o que ocorrerá 
em em 28/04/2015.

Ante as considerações expostas, conclui-se que o 
Exmo. Juiz primevo agiu acertadamente ao indeferir a progressão de 
regime requerida, porquanto ausente o critério objetivo imprescindível à 
progressão contido no art. 112 da LEP.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, 
REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA E, NO MÉRITO, NEGO 
PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara 
Criminal, em exercício, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da 
Silva) e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente justificadamente o 
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Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor 
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha, 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, 11 de dezembro 
de 2014. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR 
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