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ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2011042-33.2014.815.0000 – Vara
das Execuções Penais da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Natanael Félix de Almeida
ADVOGADA: Erika Patrícia Serafim Ferreira Bruns (OAB/PB 17.881)
AGRAVADO: Justiça Pública

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  PROGRESSÃO  DE
REGIME  NEGADA  PELO  MAGISTRADO
SINGULAR.  COMETIMENTO  DE  FALTA  GRAVE.
NOVA  DATA-BASE  PARA  O  BENEFÍCIO.  NÃO
CUMPRIMENTO  DO  REQUISITO  OBJETIVO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

-  O  cometimento  de  falta  grave  traz,  como
consequência, a alteração da data-base para a
concessão dA progressão de regime prisional. 

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 recurso, em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Natanael Félix de Almeida, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo
MM. Juiz  das  Execuções Penais  da Comarca da Capital,  que indeferiu  seu
pedido de progressão de regime para o semiaberto, 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
indeferimento  do  pleito  de  progressão  de  regime,  justificando  que  o
“cometimento  de  falta  grave  pelo  apenado  importa  em computamento  de
novo marco para concessão de benefícios, conforme jurisprudência do STJ e
STJ” (fls. 18-21).

O magistrado a quo, entendendo que a decisão guerreada
não merecia reparo, manteve-a em todos os seus termos (fls. 25).
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Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 32-34). 

É o relatório. 

VOTO

O  magistrado  singular,  na  decisão  que  indeferiu  a
progressão de regime do fechado para o semiaberto (fls. 09-11), explanou que
o condenado não preenche o requisito de ordem objetiva, pois cometeu falta
grave  no  dia  21/08/2009  e,  desde  essa  data,  não  cumpriu  1/6  da  pena
remanescente.

Com acerto a decisão do douto magistrado.

Tendo a falta  grave ocorrido em 21/08/2009, deve esta
data ser considerada para fins de eventual progressão de regime, consoante
disposição do artigo 127 da LEP:

Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar  até  1/3  (um  terço)  do  tempo  remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar.
(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

Neste sentido é a jurisprudência dominante do STJ:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  HABEAS
CORPUS.  EXECUÇÃO  DE  PENA.  ALEGAÇÃO  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  PLEITO  PELA
DESCONSTITUIÇÃO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO
DOS  BENEFÍCIOS.  IMPOSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO  DE  FALTA  GRAVE.  EFEITOS.
OMISSÃO  NÃO  VERIFICADA.  PRECEDENTES.  1.
Cristalizou-se na jurisprudência da Terceira Seção
desta  Corte  que  o  cometimento  de  falta  grave
pelo  apenado importa  em regressão de  regime,
quando  diverso  do  fechado,  e  em alteração  da
data-base para o reinício da contagem do prazo
necessário à obtenção do requisito objetivo para a
sua  progressão,  no  que  tange  ao  restante  do
cumprimento da reprimenda. 2. […] 4. Embargos
de  declaração  acolhidos,  sem  efeitos
modificativos.  (STJ;  EDcl-HC  237.679;  Proc.
2012/0064589-4;  RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Campos  Marques;  Julg.  13/11/2012;  DJE
20/11/2012).
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E de outros tribunais pátrios:

EXECUÇÃO  PENAL.  FUGA.  FALTA  GRAVE.
REGRESSÃO  DE  REGIME.  PERDA  PARCIAL  DOS
DIAS REMIDOS. NOVA DATA-BASE. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE PAD. Em caso de fuga a instauração
do pad é até  mesmo dispensável.  Rdp também
dispensa  o  pad,  sendo  que  a  designação  de
audiência para eventual justificação independe de
pedido do ministério público. Portanto a preliminar
deve ser rejeitada. Mérito  induvidoso que a fuga
constitui  falta  grave,  e  o  seu  reconhecimento
implica regressão  de  regime,  perda  parcial  dos
dias remidos e  recomeço da contagem da fração
de  pena  para  nova  progressão. Rejeitaram  a
preliminar,  por  maioria.  Agravo  defensivo
improvido,  por  maioria.  (TJRS;  AG  385424-
10.2012.8.21.7000;  Caxias  do  Sul;  Quinta
Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel;
Julg. 10/10/2012; DJERS 13/11/2012).

Inclusive,  em caso semelhante ao presente,  esta  Câmara
Criminal já decidiu:

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.  FALTA  GRAVE.  REINÍCIO  DA
CONTAGEM  DO  PRAZO  PARA  A  OBTENÇÃO  DO
REGIME.  ALTERAÇÃO  DA  DATA-BASE  PARA
CONCESSÃO  DO  REFERIDO  BENEFÍCIO.
LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
DEMONSTRADO.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  ORDEM  DENEGADA.  O
cometimento de falta grave implica na interrupção
do  prazo  para  aperfeiçoamento  do  requisito
objetivo  para  fins  de  progressão  do  regime
fechado  para  o  semiaberto,  iniciando-se,  por
conseguinte  novo  período  aquisitivo  a  partir  da
data  da  última  infração  disciplinar. (TJPB;  HC
999.2012.000743-3/001;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
04/09/2012; Pág. 8).

Diante  de  tais  argumentos,  entendo  que  a  decisão
debatida  não  merece  qualquer  reparo,  já  que,  consoante  mencionado  na
mesma, “com o cometimento da falta grave, 21/08/2009 (nova data-base para
concessão de benefício de progressão), até a presente data, o (a) apenado (a)
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não cumpriu 1/6 do saldo remanescente de sua pena (6 anos 6 meses e 9
dias), o que só ocorrerá em 30/02/2016”. grifos originais.

O artigo 112 da LEP exige o cumprimento de 1/6 da pena
para a progressão de regime.

Como já exposto, o termo inicial para eventual progressão
de regime para o agravante é 21/08/2009 (data da falta grave), e 1/6 da pena
remanescente totaliza 6 anos 6 meses e 9 dias.

Assim, o lapso temporal exigido pela lei ocorrerá somente
em 30/02/2016.

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

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 do juiz a quo que denegou ao apenado a
progressão do regime fechado para o semiaberto.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o  Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho, dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Roseno Neto, 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 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
      - Relator -
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