
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
AGRAVO EM EXECUÇÃO (Processo Nº 2000659-30.2013.815.0000)
RELATOR: Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior
AGRAVANTE: Allyson Tadeu Feliz da Silva
ADVOGADO: Candido Artur Matos de Sousa e Wallace Alencar Gomes
AGRAVADO :Justiça Pública

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  Progressão  de  regime.  Crime
hediondo.  Não  cumprimento  do  requisito  objetivo.  3/5  (três
quintos) da pena. Condenado reincidente. Recurso desprovido.

-  A  progressão  de  regime,  como  um  direito  subjetivo  do
condenado, depende da comprovação dos requisitos objetivos
e subjetivos previstos no art. 112 da LEP.

-  Para  a  concessão  da  progressão  de  regime  e  da  saída
temporária, deve o agravante condenado por crime hediondo
preencher os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei
n° 8.072/90, o que não ocorreu in casu. .

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 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, e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  em  execução  interposto  por  Allyson  Tadeu
Felix da Silva contra decisão do juiz da Vara de Execuções Penais da Capital (fs. 29/33),
que lhe indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto.

Em sua peça recursiva, sustenta, em síntese, que foi condenado a
uma pena de 18 (dezoito) anos reclusão a ser cumprida em regime fechado e que já
cumpriu  uma  fração  superior  a  ½  da  reprimenda  que  lhe  foi  imposta,  merecendo  a
progressão ao regime semiaberto.
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Requer  o  provimento  do  recurso,  com  o  deferimento  do  pleito
formulado (fs.11/18).

Contrarrazões às fs. 03/04.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (f. 02).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 85/88).

É o relatório.

- Voto - Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade
e processamento.

O recurso deve ser desprovido.

Depreende-se  dos  autos,  precisamente  nas  fs.51/66,  que  o
agravante, na data de 15/12/2007, quando já cumpria pena em regime aberto pelo delito
de furto (art.155, caput do CP), veio a cometer novo crime de homicídio qualificado, pelo
qual foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
iniciando o seu cumprimento em 22.02.2008. 

Após a modificação dada pela Lei 11.464/07, ao § 2º, do art. 2º, da
Lei 8.072/07, é incontroverso que, tratando-se de crimes hediondos, para a progressão de
regime, o condenado tem que cumprir 2/5 da pena imposta por este delito, se primário, e,
3/5, se reincidente. 

Tendo em vista se tratar de delito equiparado a hediondo e cometido
após o inicio da vigência da lei supracitada, e, considerando a reincidência do agravante,
deveria este cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fazer jus à progressão do regime
prisional. 

Portanto,  o  benefício  da  progressão  de  regime,  somente  será
concedido  ao  condenado  que  preencher,  cumulativamente,  os  requisitos  objetivo  e
subjetivo, a teor do disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal1.

In casu, vê-se que o agravante não preencheu o critério objetivo.

Assim, sendo inconteste nos autos que o agravante é reincidente,
deve ele cumprir 3/5 (três quintos) da pena para progredir de regime, e obter os demais
benefícios que pressuponham a progressão, conforme preconiza a lei.

1 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da  pena no  regime anterior  e  ostentar  bom comportamento  carcerário,  comprovado pelo  diretor  do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de
2003)
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Destarte, entendo que a decisão atacada não merece reparo, sendo
incabível a progressão do regime prisional, eis que o agravante ainda não preencheu o
requisito objetivo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Arnóbio Alves Teodósio. Ausentes justificadamente os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Paulo  Barbosa  de
Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João  Pessoa,  16  de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
 Relator
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