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AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.  Progressão de
regime.  Art.  112  da  LEP.  Pleito  indeferido  pelo
juízo  de  execuções.  Requisito  subjetivo  não
preenchido. Possibilidade. Confirmação do decisum
a quo. Desprovimento do agravo.

–  Embora  o  apenado,  ora  agravante,  tenha
cumprido o lapso temporal exigido pelo art. 112 da
Lei  de  Execuções  Penais,  ele  não  faz jus à
progressão de regime, em razão de não satisfazer
o  requisito  subjetivo,  em  face  da  ausência  de
laudo, certidão ou declaração com fins de atestar o
bom  comportamento  e/ou  a  ressocialização  do
agravante, daí o desprovimento do agravo.

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 execução, em desarmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
Roberto Maximino, em face de decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Campina Grande, que indeferiu o seu
pedido de progressão de regime prisional (fls. 04/05).

Sustenta a defesa, em suas razões (fls. 07/16), que o
apenado merece a benesse, uma vez que preenche o requisito objetivo,
qual seja, o lapso temporal, bem como o requisito subjetivo. Ante tais
argumentos, requereu a progressão do regime da pena. Ao final, pugna
pelo livramento condicional.

O Ministério Público a quo apresentou contrarrazões, às
fls.  18/19,  posicionou-se  favorável  pelo  deferimento  do  livramento
condicional.

Em sede  de juízo  de retratação,  o  douto  Magistrado
primevo manteve a decisão guerreada (fls. 20/21).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça,  em parecer  subscrito  pelo Dr.  Álvaro Gadelha Campos, opinou
pelo provimento do agravo, fls. 36/39.

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

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

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre
pena no total de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito previsto
no  art.  214  do  CP,  referente  ao  processo  de  n°  0000954-
32.2007.815.0091.

Pelo que consta no  decisum objurgado (fls. 04/05), o
apenado já preencheu o requisito objetivo por haver cumprido os dois
quintos da pena exigidos para o crime de atentado violento ao pudor,
consoante intelecção do art. 2º, § 2º da Lei 8.072/90.

Todavia,  o  juízo  primevo  concluiu,  na  respectiva
decisão  agravada,  que,  embora  presente  o  requisito  objetivo,  o



sentenciado não demonstra méritos suficientes para retornar ao convívio
social, verbis (fl. 05):

“…  Quanto  ao  requisito  subjetivo,  apesar  de  os
pareceres  técnicos  afirmarem  o  bom
comportamento  do  apenado,  isto  não  vincula  a
decisão.  Verifica-se  no  caso  sub  judice,  que  o
apenado  não  demonstra  estar  preparado  para
retornar ao convívio da sociedade, tendo em vista
que  apresenta  péssimos  antecedentes  criminais,
havendo outra condenação em seu desfavor, cujos
autos tramitam na 3' vara Criminal desta Comarca
sob o n° 0022347-15.2014.815.0011, cujo regime
imposto  para  cumprimento  da  pena  foi  o
semiaberto,  e,  embora  tenha  sido  concedido  o
direito  de apelar  em liberdade,  resta  evidente  a
falta de condições de retorno ao seio da sociedade,
sobretudo em razão da reiteração criminosa e da
gravidade  dos  delitos,  de  modo  que  faz-se
necessário uma melhor análise do comportamento
carcerário  para  posterior  concessão  do  beneficio
da  progressão  de  regime.  À  luz  do  exposto,
considerando-se os princípios de direito aplicáveis
à espécie, e tudo o mais que dos autos consta, em
desarmonia com o parecer Ministerial, INDEFIRO O
PEDIDO formulado pelo apenado, mantendo-o no
regime  atual,  e  o  faço  por  ser  de  medida  de
direito.  Transitada  em  julgado  esta  sentença
aguarde-se o cumprimento da pena.  (...)”

Por outro lado, importante ressaltar que, não há nos
autos qualquer laudo, certidão ou declaração com fins de atestar o bom
comportamento  e/ou  a  ressocialização  do  agravante,  logo,  inexiste
documento hábil a comprovar o adimplemento do critério subjetivo, o que
é indispensável ao deferimento da progressão de regime almejada.

Com efeito, sabido é que a Lei de Execuções Penais,
precisamente em seu art. 112 (alhures transcrito), permite ao apenado a
progressão de regime prisional, para tanto se requer a observância dos
requisitos  objetivo,  relacionado  ao  lapso  temporal,  e  subjetivo,
concernente  ao  bom  comportamento  correcional,  este  ausente  ao
agravante, conforme evidenciado na decisão acima transcrita.

Sobre o assunto, Júlio Fabbrini Mirabete, adverte:

“Para que se processe a progressão exige a
lei,  em  primeiro  lugar,  dois  requisitos



materiais:  um  de  caráter  objetivo,  que  é  o
cumprimento  de  um  sexto  da  pena  no  regime
anterior,  e  um  de  caráter  subjetivo,  que  se
refere  ao  mérito  do  condenado indicando a
oportunidade  da  transferência.”  (Execução
Penal,  Atlas,  10ª  ed.,  2002,  p.  381),  em
destaque

A propósito:

"Penal.  Execução  de  sentença.  Progressão  de
regime.  Para  reconhecimento  do  direito  à
progressão de regime prisional  não basta o
cumprimento  de  1/6  da  pena.  Necessária,
também, a avaliação do mérito do condenado
(art. 112 e seu parágrafo da Lei 7.210/84), a ser
feita  pelo  Juiz  da  Execução (art.  66,  III,  b).
Recurso  de  habeas  corpus  a  que  se  nega
provimento"  (STJ  -  RSTJ  50/411),  destaques
nossos. 

"Regime  prisional  fechado  -  Progressão  para  o
regime  semi-aberto  -  Inadmissibilidade  pela
ausência  de  merecimento  através  de  sua
personalidade, ainda que tenha cumprido 1/6 da
pena  -  Aplicação  do  princípio  in  dubio  pro
societate.  Ainda  que  o  condenado  tenha
cumprido  1/6  da  pena,  ou  seja,  o  tempo
necessário para concessão da progressão de
regime prisional fechado para o semi-aberto,
só poderá obter tal benefício se preencher o
requisito  subjetivo,  ou  seja,  o  merecimento
através de sua personalidade, pois em sede
de execução criminal vigora o princípio do in
dubio  pro  societate"  (TJSP  -  RT  744/579),
destaquei.

Assim,  inexistindo  elementos  que  indiquem  o
merecimento do reeducando em obter, neste momento, a progressão para
o  regime  semiaberto,  elementos  estes,  ressalte-se,  que  propiciem  ao
julgador  a  certeza  de  que  o  sentenciado  esteja  preparado  para  o
progresso carcerário, apto para o convívio em sociedade, não há como
decidir favoravelmente à pretensão almejada, pois, para tanto, deve o Juiz
estar plenamente convencido de que o condenado preenche os requisitos
de natureza objetiva e subjetiva. 

No presente caso, o douto Magistrado a quo foi enfático



ao dizer que o apenado não preenche as condições necessárias para fazer
jus ao benefício requerido, ressaltou, sobretudo, o fato de o mesmo não
estar preparado para retornar ao convívio da sociedade.

Importante, ainda, salientar que em sede de execução
criminal  vige  o  princípio  do  "in  dubio  pro  societate",  prevalecendo em
primeiro lugar os direitos da sociedade. Por tais motivos e na preservação
dos interesses da sociedade,  é de todo conveniente que o sentenciado
deva  permanecer  no  regime  fechado,  porquanto  ausentes  os  méritos
exigidos para a concessão da progressão ao regime semiaberto, até que
se tenha certeza de que o mesmo adquiriu valores de personalidade que
lhe permitam retornar ao convívio social.

Nesse sentido:

“HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  EXTORSÃO
MEDIANTE  SEQÜESTRO,  ROUBOS  MAJORADOS,
FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA.  FALTA DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
PREVISTO  NO  ART.  112  DA  LEI  DE
EXECUÇÕES  PENAIS.  DECISÃO
SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE RECONHECER A PRESENÇA DO
REQUISITO SUBJETIVO NA VIA ELEITA. 1. Em que
pese  a  condenação  por  crime  hediondo,  não  se
verifica nos autos o alegado óbice à progressão de
regime prisional, tanto que o Impetrante/Paciente
foi  beneficiado  com  o  regime  semi-aberto  de
cumprimento de pena pelo Juiz das Execuções. 2.
O Tribunal a quo, ao dar provimento ao agravo em
execução ministerial, revogou a progressão para o
regime semi-aberto, fundando-se na ausência do
requisito  subjetivo  necessário,  com  amparo  em
dados concretamente aferidos acerca da conduta
do  condenado.  3.  Verificar  o  eventual
preenchimento  dos  requisitos  subjetivos
demandaria,  necessariamente,  profunda  incursão
na seara fático-probatória, o que, como é sabido,
não  se  admite  em  sede  de  habeas  corpus.  4.
Precedentes  desta  Corte  Superior.  5.  Ordem
denegada.” (STJ, HC 85.829/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz) 

Deste  modo,  tenho  que  agiu  com  acerto  o  douto
Magistrado a quo, não havendo razão para o inconformismo do agravante
quanto ao indeferimento da progressão de regime prisional baseada na



ausência de requisito subjetivo. 

Conclui-se, diante das situações fáticas analisadas e da
ausência dos requisitos legais, que o agravante, a toda evidência, nesta
ocasião, não faz jus a qualquer alteração em sua situação prisional atual,
não possuindo, portanto, direito à progressão de regime.

Por  fim,  em  que  pesem  as  judiciosas  ponderações
contidas na inicial, não há comprovação, nestes autos virtuais, de que o
pedido  relativo  ao  livramento  condicional  tenha  sido  analisado
previamente pelo juízo a quo.

Logo,  não  tendo  o  juízo  de  primeiro  grau  se
manifestado ainda sobre os pedidos da defesa, não poderá o presente  ser
apreciado, sob pena de supressão de instância. 

Firme em tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador, 1º vogal) e João Benedito da Silva (2°
vogal).

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


