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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DAS PENAS. 
REGRESSÃO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE. 
A regressão de regime, aqui para o fechado, se deve ao previsto no 
artigo 111 da Lei de Execução Penal. O expediente da execução da 
pena do agravado mostrou que a soma passou dos dez anos de 
prisão. Deste modo, cumprindo o determinado no artigo mencionado, 
obrigatoriamente se fará a regressão de regime, independentemente 
do que já cumpriu anteriormente. Aplicação também do artigo 118, II, 
da mesma legislação. De outra banda, altera-se a data-base para a 
contagem do prazo para obtenção de alguns benefícios futuros. Isto 
em razão da regressão do regime de prisão do apenado. A data será 
aquela na qual ele for colocado no regime mais rigoroso. 
DECISÃO: Agravo ministerial provido, por maioria de votos. 

 

 

 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 
 

SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70043654797 
 

COMARCA DE PALMEIRA DAS MISSÕES 

MINISTÉRIO PÚBLICO  
 

AGRAVANTE 

MAUBER MARCELO DOS SANTOS  
 

AGRAVADO 

 
 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar 

provimento ao agravo, para regredir o regime prisional do agravado para o 

fechado, alterando a data-base para alguns benefícios para aquela em que 

foi colocado no regime mais rigoroso, vencido o Des. Etcheverry que o 

desprovia. 

 

Custas na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY E DES.ª 

FABIANNE BRETON BAISCH. 

Porto Alegre, 28 de julho de 2011. 

 
 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

1. A Promotora de Justiça agravou da decisão que, 

convertendo a pena restritiva de direitos do apenado Mauber Marcelo dos 

Santos, não regrediu o regime prisional, mantendo o semi-berto. Pediu a 

regressão para o regime fechado. 

 

Em contra-razões, o Defensor se manifestou pela manutenção 

da decisão agravada. Esta foi mantida em juízo de retratação. Em parecer 

escrito, o Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso. 

 

V O TO S  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

2. O agravo procede. Quanto à regressão de regime, aqui para 

o fechado, digo que se deve observar, como já alegado, o previsto no artigo 

111 da Lei de Execução Penal: “Quando houver condenação por mais de um 

crime... a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado 

da soma ou unificação das penas...” 
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No caso em tela, o expediente da execução da pena do 

agravado mostra que a soma citada acima passou dos dez anos de prisão. 

Deste modo, cumprindo o determinado no artigo mencionado, 

obrigatoriamente o apenado terá a regressão de regime e para o fechado 

face à quantidade de pena, independentemente do que já cumpriu 

anteriormente. 

 

O afirmado acima vem, também, em conformidade com a 

determinação do artigo 118, II, da LEP. 

 

Outra conseqüência da regressão do regime prisional e a 

alteração da data-base para a aquisição de alguns benefícios. Tema 

pacificado nesta Corte. Exemplos: 

"Na hipótese de soma em razão de uma nova condenação, terá 

direito o condenado à progressão de regime, quando preenchidos os requisitos 

legais, entre eles o de cumprimento de um sexto da pena. Por uma questão de 

lógica, uma vez que a lei não estabelece a regra para a contagem do tempo para a 

mudança de regime, entende-se que, não havendo modificação com a adição da 

nova pena, deve-se cumprir um sexto da soma do restante da pena em 

cumprimento com a nova sanção. Existindo regressão, conta-se o prazo a partir da 

transferência. Agravo indeferido." (Agravo 70001205889, Sexta Câmara Criminal, Rel. Sylvio 

Baptista Neto). 

"Data-base para novos benefícios da execução da pena é aquela em 

que efetivamente implantada a regressão de regime decorrente de nova 

condenação." (Agravo 70010182046, Sétima Câmara Criminal, ReI. Marcelo Bandeira Pereira). 

"Considerada a soma de penas alcançada, com o novo apenamento 

estabelecido, a inviabilizar o regime carcerário anterior, e imposta a regressão de 

regime, a data-base, para novos benefícios, é aquela da efetiva regressão. Não 

tendo, a partir daí, implementado o preso o requisito temporal, não prospera sua 
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pretensão de progressão de regime. Agravo desprovido." (Agravo 70010667905, Oitava 

Câmara Criminal, ReI. Luís Carlos Avila de Carvalho Leite). 

"Data base para a contagem do prazo para obtenção de benefícios 

futuros deve ser aquela em que o apenado foi recolocado no regime fechado por 

força de decisão judicial. Agravo provido." (Agravo 70008033672, Câmara Especial Criminal, 

Relª. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak). 

 

3. Assim, nos termos supra, dou provimento ao agravo, para 

regredir o regime prisional do agravado para o fechado, alterando a data-

base para alguns benefícios para aquela em que foi colocado no regime 

mais rigoroso. 

 

 

 
DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY 

O apenado Mauber iniciou o cumprimento de sua pena 

privativa de liberdade em 03/10/2006 (fl. 57). 

A nova condenação, transitada em julgado em 04/08/2010, diz 

respeito a fato delituoso praticado em 12/06/2006 (fl. 09). Antes, portanto do 

início do cumprimento da pena. 

Em razão dessa condenação é que busca o Ministério Público 

a alteração da data-base e a regressão para o regime fechado.  

Filio-me ao entendimento segundo o qual somente o 

cometimento de crime no curso do cumprimento da pena é capaz de 

modificar a data-base para a concessão dos benefícios previstos na Lei das 

Execuções Penais.  

Assim, a data-base só poderá ser modificada quando advir 

nova condenação por delito cometido posteriormente ao início do 

cumprimento da pena por crime diverso.  
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A prática de delito anterior ao início do cumprimento da pena, 

como no caso concreto, não tem o condão de modificar a data-base. A 

conseqüência de tal condenação será, de acordo com art. 75, § 2º, do 

Código Penal, bem como art. 111, parágrafo único da Lei 7210/84, a soma 

das penas, sem qualquer alteração, portanto, da data-base. 

Por fim, desproporcional mostra-se a regressão ao regime 

fechado, em razão de condenação à pena de um ano de reclusão, quando o 

apenado já tinha alcançado o regime semi-aberto (desde 23/12/2009), tendo 

trabalhado durante o período em que esteve recolhido, alcançando várias 

remições. 

Isso posto, nego provimento ao recurso.  

 

 

 

DES.ª FABIANNE BRETON BAISCH - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO - Presidente - Agravo em Execução nº 

70043654797, Comarca de Palmeira das Missões: "POR MAIORIA, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, PARA REGREDIR O REGIME PRISIONAL 

DO AGRAVADO PARA O FECHADO, ALTERANDO A DATA-BASE PARA 

ALGUNS BENEFÍCIOS PARA AQUELA EM QUE FOI COLOCADO NO 

REGIME MAIS RIGOROSO, VENCIDO O DES. ETCHEVERRY QUE O 

DESPROVIA." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: LISIANE MARQUES PIRES SASSO 


