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AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO.
NÃO  PREENCHIMENTO  DA  CONDIÇÃO
SUBJETIVA  PARA  A  CONCESSÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SEM RAZÃO  O
AGRAVANTE.  RÉU  QUE  RESPONDE  A
PROCESSO EM OUTRA COMARCA POR FATO
DELITIVO  PRATICADO  DURANTE  A
EXECUÇÃO  DA  PENA.  PERSONALIDADE
VOLTADA À ATIVIDADE DELITUOSA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

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.(LEP, art.112)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Execução  Penal,  com  pedido  de

liminar, oposto por Iuri Sandrine Pereira Sarmento em face da decisão de fls.

17/04/06, proferida pelo  Juízo de Direito da Vara Privativa das Execuções

Penais  da  comarca  de  Campina  Grande, que  indeferiu  o  pedido  de

progressão de regime prisional requerido, ao fundamento de que, apesar de

cumprido o lapso temporal exigido para a progressão, não teria o agravante

preenchido  os  requisitos  subjetivos,  de  modo  que  a  progressão  não  seria

recomendável.

Alega  o  agravante que  já  cumpriu  mais  da  1/2  (metade)  da

reprimenda total e que, apesar da fuga ocorrida em 2009, foi reabilitado na

data  de  04/04/2017.  Aduz  que  a  ação  penal  em  trâmite  na  2ª  Vara  de

Entorpecentes da comarca de Recife/PE ainda encontra-se em julgamento,

tendo sido relaxada a sua prisão dela decorrente. Assim, sustenta possuir os

requisitos subjetivos necessários à concessão da progressão pleiteada.

Requer, então, liminarmente, que seja concedida a progressão de

regime prisional do agravante para o semiaberto, a fim de sanar a, suposta,

ilegalidade  existente  na  decisão  impugnada  e,  no  mérito,  a  concessão

definitiva da ordem.

Em contrarrazões  (fls.  21/22),  o  Representante  do  Ministério

Público pugnou pelo provimento do recurso, uma vez que nada consta anotado

na ficha carcerária do agravante que venha a impedir o seu pleito.

O Juízo de primeira instância manteve a decisão impugnada às

fl. 23/24.

Foram  interpostos  Embargos  de  Declaração  da  decisão

impugnada (fls. 25/27), julgados procedentes, para corrigir erro material, mas

mantendo-se o indeferimento do pedido de progressão de regime requestado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Liminar indeferida, às fls. 41/42.

A douta Procuradoria de Justiça, através da Procuradora Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, exarou parecer (fls. 45/49), opinando pelo

desprovimento do agravo, entendendo que “decidiu com precisão o Juiz da

Execução Penal,  pois o agravante cometeu uma falta  grave,  tendo em

vista que descumpriu as condições do regime”.

É o relatório.

VOTO

Como visto, pleiteia o agravante a reforma da decisão proferida

pelo Juízo de Direito da Vara Privativa das Execuções Penais da comarca de

Campina Grande, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime.  Aduz

que,  além  do  requisito  objetivo,  já  que  cumpriu  mais  da  metade  da

condenação,  encontram-se  preenchidos  os  requisitos  subjetivos  para  a

concessão  da  progressão  do  regime,  com  fundamento  na  nova  realidade

advinda da reabilitação operada, bem como do relaxamento de sua prisão na

comarca de Recife/PE.

Contudo, entendo não assistir razão ao agravante.

Verifica-se  que,  além  do  lapso  temporal  da  pena  no  regime

anterior, exige a lei que o mérito do condenado indique a progressão para a

transferência de regime menos rigoroso (artigo 112 da Lei n. 7.210/84).

O doutrinador Mirabete assim dispõe:

A aferição do mérito, porém, se refere à conduta
global do preso e dela faz parte um acréscimo na
confiança depositada no mesmo e a possibilidade
de atribuição de maiores responsabilidades para o

Desembargador João Benedito da Silva
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regime de mais liberdade. O condenado deve ser
avaliado, aliás, em função do regime para o qual
pretende progredir. (in ‘Execução Penal’, 11ª ed. p.
424).

In casu, como visto acima, o benefício da progressão de regime

foi indeferido em 1º Grau fundamentadamente, em virtude do réu responder a

outro processo perante a 2ª Vara de Entorpecentes da comarca de Recife/PE

e, ainda que tenha sido revogada a sua prisão preventiva em face do excesso

de prazo, não se mostra o condenado apto a progredir para um regime menos

gravoso, em face de todo o seu histórico criminal.

Por outro lado, é sabido que o Juiz, na condução do processo e

na análise da verificação do mérito do apenado, pode, sempre, cercar-se de

todos os elementos necessários à formação de sua convicção.

Dessume-se dos autos que o réu foi condenado pela prática de

crimes previstos nos arts. 157, § 3º, c/c art. 29, todos do Código Penal a uma

pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e que, após uma fuga no ano de

2009, praticou fato delitivo que originou um processo criminal na 2ª Vara de

Entorpecentes da comarca de Recife/PE.

Como visto, o condenado apresenta conduta criminosa reiterada,

demonstrando  uma  personalidade  voltada  à  atividade  delituosa  e  ao

menosprezo para com a Justiça.

Assim, constata-se que o apenado não apresenta indicativo de

que esteja apto a ser beneficiado com a progressão requerida, ou seja,  de

cumprir  a  pena  imposta  menos  vigiada,  restando  demonstrado  não  ter  o

sentenciado mérito suficiente para alcançar o benefício.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, com destaque

no que interessa:

Desembargador João Benedito da Silva
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TJAM-0033214)  RECURSO  DE  AGRAVO  EM
EXECUÇÃO  PENAL -  PEDIDO  DE  PROGRESSÃO
DO  REGIME  FECHADO  PARA O  SEMIABERTO  -
DETRAÇÃO  -  LAPSO  TEMPORAL  EXIGIDO
CUMPRIDO  -  NÃO  PREENCHIMENTO  DO
REQUISITO  SUBJETIVO  -  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.  1.  Para  a  transferência
do  apenado  para  regime  menos  severo,  se  faz
necessário  o  preenchimento,  cumulativamente,  dos
requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do disposto
pelo  art.  112 da Lei  de Execução Penal.  2.  No que
tange  o  requisito  objetivo,  a  fim  de  aferir  a  pena
efetivamente cumprida pelo agravante, necessário se
faz, em um primeiro momento, proceder à análise do
tempo detraído, que deve ser considerado como pena
efetivamente  cumprida  para  fins  de  obtenção  dos
benefícios da execução, nos termos da jurisprudência
firmada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça.
Precedentes. 3.  Com vistas à aferição do requisito
subjetivo,  é  facultado ao  magistrado,  com fulcro
no princípio  do  livre  convencimento  motivado,  é
facultado  afastar  o  atestado  de  boa  conduta
carcerária  para  fins  de  progressão  de  regime,
diante  de  outras  circunstâncias  e  peculiaridades
do  caso  concreto  que  sejam  desfavoráveis  ao
apenado.  4.  No  caso  específico  dos  autos,  é
insuficiente  a  Certidão  de  Comportamento
Carcerário  emitido  pela  administração
penitenciária,  sendo  ainda  necessário  aferir  com
cuidado se o condenado tem direito à progressão
e  se,  principalmente,  não  voltará  a  delinquir  ao
obter uma menor vigilância do Estado, já que em
sede  de  execução  penal  vige  o  princípio  do  "in
dubio  pro  societate". 5.  Recurso  parcialmente
provido,  apenas  para  reconhecer  ao  agravante  o
preenchimento do requisito objetivo da progressão de
regime  prisional.  (Agravo  de  Execução  Penal  nº
0004954-82.2015.8.04.0000,  1ª  Câmara  Criminal  do
TJAM, Rel. João Mauro Bessa. j. 12.11.2015).

TJAL-008686) EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE  -  PROGRESSÃO  DE  REGIME
PRISIONAL  NEGADA  ANTE  O  REGISTRO  DE
COMETIMENTO  DE  FALTA  GRAVE  PELO
CONDENADO -  AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO CRIME DE
HOMICÍDIO.  Constatou-se  que  o  recorrente
responde a ação penal por crime de tráfico ilícito
de drogas ocorrido durante o cumprimento de sua
pena. Preenchido o requisito objetivo à concessão
da  progressão  do  regime  prisional.  Falta  grave

Desembargador João Benedito da Silva
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verificada. Ausência do requisito subjetivo exigido
pela Lei  de Execução Penal  para deferimento do
benefício  pretendido.  Improvimento  do  agravo.
Decisão  unânime. (Agravo  em  Execução  Penal  nº
2010.002383-4  (3.0793/2010),  Câmara  Criminal  do
TJAL,  Rel.  Otávio  Leão  Praxedes.  j.  15.12.2010,
unânime, DJe 21.01.2011).

 
TJBA-0025385)  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE  LATROCÍNIO
TENTADO.  PENA DE  13  ANOS  E  04  MESES  DE
RECLUSÃO,  EM  REGIME  INICIALMENTE
FECHADO,  SENDO  QUE  O  AGRAVANTE
PERMANECEU  POR  09  ANOS  E  03  MESES
FORAGIDO,  TENDO  SIDO  RECAPTURADO  EM
16.01.2011.  PROGRESSÃO  PARA  O  REGIME
SEMIABERTO  CONCEDIDA  NO  DIA  14.08.2013.
POSTERIOR  PEDIDO  DE  PROGRESSÃO  PARA O
REGIME ABERTO, O QUAL FOI INDEFERIDO PELO
JUÍZO  DA VARA DE  EXECUÇÕES  PENAIS,  QUE
TAMBÉM SUSPENDEU AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS
JÁ  DEFERIDAS  PARA  O  ANO  DE  2015.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.  ALEGAÇÃO DE QUE
O  AGRAVANTE  PREENCHE  OS  REQUISITOS
LEGAIS  PARA  A  PROGRESSÃO  DO  REGIME
PRISIONAL PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.
REQUISITO  SUBJETIVO  NÃO  PREENCHIDO.
CONQUANTO A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA TENHA
TRAZIDO ALGUNS ELEMENTOS POSITIVOS,  ELA,
ENTRETANTO,  TAMBÉM  TROUXE  ELEMENTOS
NEGATIVOS,  TENDO  INFORMADO  QUE  O
APENADO  NÃO  DEIXOU  CLARO  A  NOÇÃO  DE
GRAVIDADE  PELOS  SEUS  ATOS,  UMA VEZ  QUE
REFERE  PARTICIPAÇÃO  PARCIAL  NO  CRIME,
IMPLICANDO-SE  POUCO  NO  DELITO,  COM  A
JUSTIFICATIVA QUE O REALIZOU POR INFLUÊNCIA
DE  AMIGO.  NECESSIDADE  DE  MAIOR
AMADURECIMENTO  PESSOAL  NO  REGIME  EM
QUE  SE  ENCONTRA.  APENADO  QUE  FICOU
FORAGIDO  POR  CONSIDERÁVEL  LAPSO
TEMPORAL,  BEM  COMO  RESPONDE  A  OUTRO
PROCESSO  CRIMINAL  ANTERIOR  A  SUA
RECAPTURA.  NECESSIDADE  DE  UM  PERÍODO
MAIOR  DE  OBSERVAÇÃO,  PARA  QUE  SEJA
POSSIBILITADA A PROGRESSÃO  PARA REGIME
MAIS BENÉFICO DO QUE O ATUAL. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO  DAS  SAÍDAS
TEMPORÁRIAS.  ACOLHIMENTO.  REQUISITOS
LEGAIS  PREENCHIDOS.  INEXISTÊNCIA  DE
NOTÍCIA DE QUE O AGRAVANTE DESCUMPRIU AS
CONDIÇÕES  ANTERIORMENTE  ESTABELECIDAS.

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO  PARA
RESTABELECER  AS  SAÍDAS  TEMPORÁRIAS  JÁ
CONCEDIDAS  AO  APENADO  NO  ANO  DE  2015.
(Agravo  de  Execução  Penal  nº  0014737-
71.2015.8.05.0000, 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal
do  TJBA,  Rel.  Carlos  Roberto  Santos  Araújo.  Publ.
21.08.2015).

Dessa  forma,  não  obstante  os  pareceres  técnicos  serem

favoráveis  ao  agravante,  é  sabido que esse fato  não vincula  a  decisão do

magistrado, apenas servem de elemento formador de convencimento, estando

a questão afeita à satisfação de requisitos subjetivos outros, como a análise

acurada sobre os antecedentes criminais e a quase certeza de que o réu não

volte à delinquir, além do bom comportamento carcerário do apenado.

Assim,  como bem registrou  o MM.  Juiz  prolatar  da  decisão,  o

mérito  do  assunto  deve  ser  interpretado  como  mais  do  que  o  mero

comportamento carcerário satisfatório e regular,  mas principalmente como a

certeza do remodelamento da personalidade criminógena, o que, no caso, não

se tem.

Por fim, deve ser registrado que, a teor do art. 118, I, da LEP, o

reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido

de  regime  prisional,  mesmo  sem o  trânsito  em julgado  da  sentença  penal

condenatória referente ao novo delito. Então, a partir da análise inversa, pode-

se concluir que a prática de fato definido como crime pelo réu, mesmo sem a

necessidade  de  condenação  com  trânsito  em  julgado,  também  pode  ser

considerado impeditivo para a concessão da progressão de regime.

Dessa forma, não satisfazendo o requisito subjetivo necessário a

concessão  da benesse,  e  estando  a  decisão  agravada  satisfatoriamente

fundamentada, não há o que reparar.

Forte em tais razões, nego provimento ao agravo.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,   dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, Arnóbio Alves

Teodósio e Marcos William de Oliveira ( Juiz convocado até o preenchimento

da vaga de Desembargador).Ausente, justificadamente, os Desembargadores

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

sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 27 (vinte

e sete) dias do mês   de fevereiro de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


