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DECISÃO
 

Autos n. 2016.01.1.022899-6 - . IPs n. 329/2000 - Departamento de Polícia
Federal/Superintendência Regional de São Paulo 
Registro Criminal: 2016019026 
Executado : LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, filho de Luiz Octavio Estevao de
Oliveira e Ilka Matos de Melo
 
 
 
                    Compulsando os autos, verifico que estão pendentes de apreciação os
pedidos constantes às fls. 1.822/1.826, 2.233/2.234, 2.245/2.246, 2.262/2.263, referentes
à remição da pena pelo trabalho, bem como a homologação de certidões relativas aos
períodos trabalhados pelo interno no curso da execução.
 
                    Ocorre, porém, que para a realização de uma análise adequada dos
requerimentos, faz-se necessária a juntada da resposta ao Ofício de fl. 2.422.
 
                    Da mesma forma, está pendente a análise da impugnação feita pela Defesa
relacionada aos cálculos da pena de multa, conforme fls. 2.149/2.152.
 
                    No entanto, para a respectiva análise é necessária manifestação prévia da
Defesa e do Ministério Público acerca dos documentos de fls. 2.445/2.449.
 
                    Relativamente aos pedidos formulados às fls. 2.428/2.429, reitero que a
decisão homologatória (ou não) da remição da pena pelo trabalho somente será proferida
após a análise do alcance do referido benefício, em especial quanto ao exercício de
atividades laborais de forma ininterrupta.
 
                    Já em relação à homologação de horas estudadas, observo que o período
mencionado na certidão de fl. 2.436 não condiz com o período contido no certificado de fl.
2.437, sendo, portanto, necessária a sua retificação.
 
                    Dessa forma, determino a expedição de ofício ao estabelecimento
prisional, solicitando a retificação da certidão de fl. 2.436, bem como a remessa da
via original da certidão cuja cópia encontra-se juntada à fl. 2.440 , conforme
requerido pelo Ministério Público às fls. 2.450/2.451.
 
                    A Defesa apresentou às fls. 2.452/2.455 pedido em caráter liminar, por meio
do qual requer, em síntese, que este Juízo determine a sua imediata classificação para o
trabalho interno, bem como o acesso mensal às atividades referentes à remição da pena

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF

*Documento assinado digitalmente. A autenticidade do documento poderá ser conferida no sítio do TJDFT - http://www.tjdft.jus.br

310981         -         001.0015.11130010000/2018.0002.329299-60         -         04/10/2018 15:21         -         1 / 3



pela leitura.
 
                    De início, ressalto que não vislumbro a presença dos requisitos legais para a
apreciação in limine do referido pleito inerentes, aliás, a todo provimento cautelar, quais
sejam, fumus boni iuris e periculum in mora .
 
                    Com efeito, os critérios para a classificação dos presos para o trabalho
interno estão regulamentados pela Portaria nº 003/2018 deste Juízo e, como tais, devem
ser aplicados igualmente em todas as unidades prisionais que compõem o sistema
penitenciário do DF.
 
                    Destarte, não cabe falar em direito adquirido à classificação interna pelo
trabalho, até porque esta depende, por óbvio, da existência de vagas laborais na unidade
onde o apenado se encontra.
 
                    Por outro lado, quanto à remição da pena pela leitura, reporto-me aos
argumentos já expostos na decisão de fls. 2.377/2.381, por meio da qual esclareci que o
Projeto Ler Liberta está sendo implementado de forma gradual no sistema carcerário
tendo por norte a Portaria nº 010/2016, no bojo da qual há determinação expressa no
sentido de que deve ser priorizada a inclusão no referido projeto dos presos que ainda
não tenham tido acesso às atividades educacionais, o que não é o caso do sentenciado.
 
                    Por fim, trago a colação a vedação contida naquela Portaria, relativa ao
aproveitamento cumulativo de mais de uma modalidade de remição pelo estudo em
virtude de atividades distintas realizadas concomitantemente, para além do limite
estabelecido no art. 126, §1º, I, da Lei de Execuções Penais.
 
                    Ante todo o exposto,
 
                    INDEFIRO a liminar requerida.
 
                    Deixo para apreciar de forma definitiva o mérito dos pedidos formulados às
fls. 2.452/2.455 após a manifestação do Ministério Público.
 
                    Seguem as informações solicitadas pelo eg. STJ com relação ao Habeas
Corpus n. 469.593/DF.
 
                   Sem prejuízo, oficiem em resposta ao expediente de fl. 2.492-v,
esclarecendo que o objeto do presente feito é tão somente a execução da pena privativa
de liberdade imposta ao sentenciado, não dispondo este Juízo da Vara de Execuções
Penais, de informações detalhadas acerca dos bens de propriedade do apenado. No que
tange à denúncia citada no referido documento, esclareçam que as circunstâncias
envolvendo a susposta transmissão de imóvel a servidor do sistema penitenciária são
objeto de investigação instaurada pela Coordenação Especial de Combate à Corrpução,
ao Crime Organizado e aos Crimes Contra a Administração Pública - CECOR, da Polícia
Civil do DF, no âmbito do Inquérito que ficou conhecido como "Operação Bastilha", que
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tramita perante o Juízo Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebatião/DF.
 
                    Certifiquem a publicação das decisões de fls. 2.371/2.373, 2.374/2376 e
2.377/2.381 .
 
                    Abram novo volume a partir da fl. 2.400 .
 
                   Por outro lado, verifico que foi apensado aos presentes autos o Agravo em
Execução nº 0003060-71.2017.807.0015, o qual foi devolvido pelo Serviço de Agravo aos
Tribunais Superiores - SERATS do Tribunal, em virtude da digitalização e remessa ao
STJ e ao STF, para julgamento do Agravo no Recurso Especial e do Agravo no Recurso
Extraordinário interpostos pela Defesa.
 
                  Ocorre que, considerando o extenso volume tanto dos autos principais, como
do referido Agravo, bem como o fato de que não há efetiva necessidade da tramitação
conjunta dos dois feitos, determino o imediato desapensamento, devendo os autos
do Agravo aguardar em escaninho próprio o julgamento dos recursos pelos
Tribunais Superiores .
 
                    Ao Cartório, para as providências e certificações necessárias.
 
                    Após, deem vista à Defesa , para ciência acerca deste decisão e do teor
dos documentos de fls. 2.445/2.449 e 2.498.
 
                    Por fim, deem vista ao Ministério Público para ciência dos documentos de
fls. 2.445/2.449 e 2.498, bem como para manifestação quanto aos pedidos de fls.
2.452/2.455 e 2.495.
 
                    P.R.I.
 
 
 
                                                                                                                                              

       Distrito Federal, 4 de Outubro de 2018.
 

 
 

LEILA CURY 
JUIZ DE DIREITO
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