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• E M E N T A 
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL - LEI DE EXECUçlO 
- SAlDA TEMPORÁRIA - INTELIGÊNCIA 00 ARTIGO 123, I I, DA 
7.210/8~ - DEFENSOR PúBLICO - PRAZO PARA RECURSO. 

PENAL 
L [I N. 

A salda temporária <Lei n. 7.210/84, art.122) é direito públ ico 
subjetivo do condenado, verificadOs 05 requisitos legais, sendo, 
portanto, exiglvel sua concessâo. O ~cumprimento mfnimo de um 
sexto ela pena, se o condenado for primário, e unl quarto, se 
reinCldente n

, no caso de Pf'ogresóãu, não é eXigível no nuvo re91-
nle, pOiS a pena é unla só; sonlente a execuÇao óe desdobra en) regi
mes suceSSIVOS, na progressão. 
nA DefensorIa PÚbl ice é institUiÇão essenCial à -runc~o Jurisdi
cional do Estaao n

• Ao dever do Estado de nprestar assistência jU-
rídica integra! e .gratUIta a05 que compr'üvarem InsufiCIência de 
recursos ft

, cor responde o dIreito dos cIdad305 desfavorecidos d~ 
contar com uma êI$slstência e·flcaz (Con5titujC~O, art. 52. inCISO 
LXXIV e art. 13q). Se são poucos os Defensores PúbliCOS, para e 
multidf:io de desvalidos, fall·la o EstftdO, e n.5o os Deferlsores, 
POiS deverIa prover pal'a diminuir o númer'o d<:lquele5 e aumentar- o 
destes. Se aos acusados, em geral, a Constituição assegura "ampia 
defesft, COIll 05 meios e recursos él ela Inerentes", maior deve ser 
a cautela dos Juízes em relaciío aos pObres,· parél ver real izado o 
ideéÍrio constitucional (C.F., art. 50. Item LV). POI motivo de -. . 
ordem públ lca, portanto, na contagem dos prazos, deve~se reconIH~·· 

cer ao Defensor PúbliCO as mee.mas dificuldades que conduziram o 
legiSlador a d! latá-Ios, para li Ministério PlJblICO, até pol'Ctue é 
também dever dos Juizes assegurar a Igualdade entre as part~s-A
cusação e Defesa. 
ReCUf&O conhecida e provido. 

A C 6 R D I D 
ViStos e relatados estes autos, em que são partes as acim(l 

Indicadas. 
DeCide êI Sexta Túrnhl do Super'lor Tril:lunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer do recurso e t~le da!' prOVimento, na fOrfl1d do 
relatóriO e notas taQulgrJficas constantes dos autos, que ficam fa-
zendo parte Integrante do presente Julgado. 
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Custas, como de lei. 

Brasil,a, ~ ~a do Julgamento) 

MINISTRO CARLOS THIBAU, Presidente em exercfclo 

MINISTRO WASHINGTON BOlíVAR DE BRITO, Relator 
(O presente Acórdão deixa de ser assinado em virtude de aposentado
ria do Sr. Ministro Relator). 
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RECURSO DE HA8EAS CORPUS N.l.58S-RJ 
(REG.Sl.0020451-0) 

R E L A T 6 R I O 

O SR. MINISTRO WASHINGTON SOLIVAR DE BRITO,- A 
ria PÚbl ica interpôs recurso ordinário em favor de GILVAN 

Defenso
R!BEIRO 

contra o V. Acórdão da E. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Alo de JaneIro, cuja ementa é a seguinte (fI5.27/34); 

"IJAªUL~llB.eWi . 
O remédio heróico só há de ser apl icauo panl sanar i

legalidade que viole o direito de Ir e vit'. Se o artl
gr, 35, parágrafO 20. do CÓdigo Penal estfltul que o 
trabalho externo é admissível, é óbvio que não se tra
ta de direito I íl~uido e certo do cotldenaéo, pOl'que su
bordinado ao exame criteriOSo das condições previstas 
no artigo 37 da Lei de Execuç~o Pena!. Salda temporã
ria é benefício tamtlém facuitativo, que depende ela a
nál ise dos pressupostos contldo5 no artigo 123 do mes
mo diploma lega! o A eventual Invücaç~o de fundaRlento 
eqUivocado f/elO Juiz li ,.9.QQ, n~o tem foroca, .2.1!.t _~f",para 
fazer abstrai r eXigênCiaS legaiS condiClon~ntes dos 
benefícios pretendido:;), até Porque suscetíveis de:! élCU
rada pe$qutsa da autoriaade Judiciária ~e cuja deCisão 
cabe o recurso de que trata o artigo 197 da Lei 7.210 
de 198q. Descabime:!nto da dPreCtaç~o da matéria, no 5m
bjto restrito do ~Lll. Oene9aç~o da ordem.~ 

o na~Qaft ~QLQQ~ fora Impetrado contra declsao do MM. 

JuIz da Vara de Execuções PenaIS que negara, j lminarmante, pauldo 

de saída temporária, sem vl~lllânCia, argunlent8ndo que o PaCiente 

não cumprira um sexto (1/6) da pena no novo regime. 

Ao recorrer da decisão denegatória, a Defensoria PÓbl Ica 

fundamenta-se no arto 123, inc. 11, da Le! n. 7.210, de 11 .07.84. 

cujO pressuposto temporal, urna vez J'eallZ(ldo no regime êlntenor, 

autoriza a concess!o do beneficio e, não como se pretende, seja 

condicionado ao cumprimento mfnlmo de um sexto (1/6) da 

primário, ou de 1/4 (um quarto), se reinCidente, no nOllo 

pena, se 

l'e9lme~ 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 

Cita a Interpretaç~o doutrinária e Acórdãos da Eg. 3d. 

Câmara criminal, do mesmo Tribunal, concessivos do beneficio. 

A Ilustrada SUbProcuradoria-Geral da República, em pare-

cer do Dr. LINEti ESGOREL BORGES, Subprocurador-Geral, sustenta a 

Intempestividade do recurso e que nele se propõe tese não objeto 

da decisão reCOrridJ, razões pelas uais não deve ser conhecido. 

É o relatório. 
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RECURSO DE HABEAS CORPUS N. 1589-RJ 

(REG.91.0020Q5l-0) 

V DTO 

o SR. MINISTRO WASHINGTON SOLlvAR DE BRITD(RELATOR),-

Sr. Presidente: Eis como voto. Ouanto à preliminar de I ntempesti--

Vidade, tentlo al9umas, pondera~ões a fazer. Tr~lta-se de recurso in-

terposto pela Defensoria PÚbl ica. Fui Defensor P6bl ica, p o r con-

curso, por sinal o primeiro que se real izou no novo Distrito f"ede-

I'al, entre dezembro t1e 1960 e abril de 1961. Naquele tempo, como 

não lIavi8 Universidade em Brasfi ia, o De-fensor Púül ico - e fui o 

ún I co, por IllU i tos meses, para todo o O i str i to Federa I - não conta-

va com a ajuda de qualquer e5tagi~riü. A exemplo do que ocorria no 

antigo Distrito Federa! e em decorrência da le9jSlac~o l1erdada, o 

Defensor púnlico era o cargo Inicial da carreira do Ministério Pú-

bl tCOi beneficiava-se, portanto, da contagem di latada dos prazos, 

o que era uma bênc~o, nas circunstSnclas a que me referi. Lem-

bro-me de que clIeguel a reailzar, como Defensor PúbliCO, au-

dlênclas simultâneas (como se fosse enxadrIsta) no antigo Elloco 6 

da ESPlanada dos Ministérios, onde funcionava o Forum, contando 

com a compreensão dos JurZcs, fazendo perguntas às testemunhas num 

caso e correndO, pelo corredor, para as salas onde se realizavam 

as outras audiências criminais. Como Defensor Público, funcionei 

no primeIro jl1rl que se realizou em Braslild, em 1961. Estas reml-~ 



RHC 1589-RJ 2 

nlscênClas, Sr, PreSidente, levam-me a compreender, perfeltament"e. 

as quase InsuperáveiS C1lficuldades óos Defensores Fútil iCOS, que 

constituem, hoje, carreira à parte do Ministério PúbliCO, talvez 

mais acertadO, tecnicamente. Ainda que auxi Ilados por estagiários, 

nas grandes Cidades, os Defensores Públicos têm de deSdObrar-se, 

com dedicação e competência - como, aliás, revelado neste e n05 

demais casos de igual natureza que teremos de apreciar hoje, aqui. 

na defesa dos clesva r I dos. É prec I 50 constru i r-se, portanto, no to-

cante à contagem dos pralos, para se lhes reconhecer, como ao MI-

nlstérlo Público, as mesmas dificuldades que conduziram o le9i5la-

dor a dilatá-los. Mais: alem desse prlnc[piO de isonomia, no caso, 

derIvado do dever dos Jufzes de assegurai a igualdade entre as 

partes - ACU5aç~o e Defesa - avulta o dever dO Estado de prestar 

ftasslstencia jUrídiCa integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficIência de recursos n CConstltulç30, art. 50. LXXiV), dever 

que corresponcte ao direito dos cidadãos, desfavorecidos de recur-

50S, de contar com urna assistência eficaz. Ora, se ::'.::\0 poucos os 

Defensores PÚbl icos, paia a multidão de desvaJ idos, falha o Estado 

- e nâo os Defensores. nA Defensoria PÚbl ica é tnstituição essen-

cial à função JurisdiCional do Estado, incumbindo-lhe a orientaç~o 

Jurldlca e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma 

do art. 50., LXX!V"; assegurando-se aos acusados, em gerai I "ampla 

defesa, com os melas e recursos a ela inerentes", maior deve ser a 

cautela dos Juizes para ver realizado esse Ideárlo constitucional 

(cf. Constituição, art. 50., Itens LV e LXXiV e art. 134). 

Por todas essas razões, espeCialmente as ·de ordem pÚbl j-

ca, entendo que aos Defensores Público se deve reconhecer igualda-

de nos prazos concedidos ao Ministério PúbliCO, o ór'gão da Acusa-

ção. ~\ 
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Rejeito, POIS, a preliminar de Intempestividade. 

Rejeito, igualmente, a preliminar em que se propõe a 

conversão do Julgamento em di t igência, por não ter sido aberta 

vista ao órgão do MinistériO PúblicO local, audição, em prlncfplO, 

Imprescindfvel. que a InstânCia ordinárld o.everla ter observado. 

No caso, contudo, quer pela consideração da natureza da ação - n~= 

!!:.e.-ª''ª_t..Q.I.Jl.l!â -, quer pela circunstância de que, no caSo, se trata 

de interpretação normativa, a presença do Ministério Públ ico Fede-

ral supre a falha, pela sua (ltuação taiento6d e vigilante, sendo 

de reconhecer-se, neste caso, a IneXistênCia de preJufzo para a A-

cusação. 

Por outro lado, entendo que a matéric'! em debate fOI pre·-

questionada, como se evidenCIa pela !e~tura da ementa, onde se 

menciona o prosseguimento da quest~o SUsclta~a, perante o JufZ ú de 

origem. 

No mérito, esta Turma, el11 diversos precedentes, tel11 en-· 

tendido que a contaQenl do cumprimento do perfoau de 1/6 (um ~ex-

to), se primáriO, ou de 1/4 (um quarto), se reinCidente <clrt. 123, 

li, da Lei de [X8CUÇdO Penal, n. 7.210, de 11.7.84) f1~O necessita 

de repetIr-se no novo regime, para o qual o sentenciado progrediU. 

Também aquI se tem Inter~retado aquele beneffclo comu um 

dll'eito óUbJetivo ao condenado e ndo uma facuida(le OlJtor~~a(j~ ao 

JUIZ de execuç~o. O que lhe incumDe verl rlcar ~ o cumprimento dOb 

requIsitos le9JIS, os quaIS, entretanto, se d tllPóte$e for PO::>ltl-

va, asseguram o dll'elto à ubtencJo do lJenefiCiu (cf. R:";C n.:S85, 

relittddo pelO Sr. Ministro VIcente CerntUlllàrü, den'tre outl'O,-,), 

No caso ora em debate, uma vez Que 5~ reconhece u I'e-

qulslto ne9ddo no V. AcOrda0, dou prOVimento ao recurso, Pdr~ que 

o E9. Tribunal do Est~do do Alo de Jdllel ro prqsslga o 
/. /' /'/~<, / 

como itle parecer Direito. P,~~:;('/.}:_·~,<.d;-l<-J~'j"; l.-~--:J 
... 7' / 

J U i ~dJ11t;ntú, 
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REVISOR Exmº Sr. Ministro 
PRESIDENTE DA SESSÃO : Ministro CARLOS THIBAU (EM EXERCICIO) 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO.SR.DR. LINEU ESCOREL BORGES 
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RECTE 
RECDO 
PACTE 

AUTUAÇÃO 

DEFENSORIA PÚBLICA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GILVAN RIBEIRO (REU PRESO) 

SUSTElWTAÇÃO ORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que a Egrégia SEXTA TURMA ao apreciar o 
processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a 
seguinte decisão ; 
A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Votaram os Srs. Ministros Costa Leite, Vicente Cer
nicchiaro e Carlos Thibau. Ausente, por motivo de férias, o Sr. Mi 
nistro José Cândido. 

O referido é verdade. Dou ré. 
Brasllia, 27 de novembro de 1991. 


