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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2008769-81.2014.815.0000 –  Vara das Execuções
Penais de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Gilvan Fernandes (OAB/PB 2.904)
PACIENTE: Almir Mendes da Silva Júnior

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.  PACIENTE
PRESO  DURANTE  A  EXECUÇÃO  DE  PENA.  FALTA
GRAVE.  CONVERSÃO PARA O REGIME FECHADO.
PEDIDO  DE  RETORNO  AO  SEMIABERTO.  IGUAL
IRRESIGNAÇÃO  PERANTE  O  JUÍZO  COATOR.
PLEITO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA SINGULAR.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  VIA  INADEQUADA.
PROGRESSÃO  DE  REGIME.  MÉRITO  DO
CONDENADO.  REQUISITO DE  ORDEM SUBJETIVA.
MATÉRIA  DE  FATO.  ANÁLISE  APROFUNDADA  DA
CONDUTA  CARCERÁRIA.  CONVICÇÃO  DO
JULGADOR.  CONCOMITÂNCIA  DE  AGRAVO  EM
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO CONHECIMENTO.

1.  “O  Habeas  Corpus  não  se  mostra  como  via
adequada para análise dos incidentes da execução
da  pena,  pois  é  remédio  jurídico  de  magnitude
constitucional  que  se  destina  à  defesa  da
liberdade de ir e vir, não servindo à universalidade
de substituto recursal, mormente se há previsão
legal de instrumento processual apto a impugnar
a decisão de primeiro grau.”

2. “Se o pedido formulado pelo impetrante não foi
analisado pelo Juízo de origem, torna-se inviável o
conhecimento  do  "writ",  sob  pena  de  indevida
supressão de instância.”

3. “Quando a matéria aduzida no writ é também
objeto de agravo em execução penal, deverá ser
analisada neste, recurso próprio e mais amplo, em
obediência ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões, mesmo porque o Habeas Corpus não é
instrumento  processual  a  ser  utilizado
genericamente  como  substitutivo  de  recurso
previsto em Lei.”
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos
do voto do Relator.

Trata-se de ação de  habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Gilvan Fernandes (OAB/PB 2.904), com base no art. 5°,
LXVIII, da Carta Magna, em favor de Almir Mendes da Silva Júnior, qualificado
na inicial  e condenado, em varas distintas,  às penas de 5 (cinco) anos e 4
(quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime  semiaberto,  pela  prática  de  roubo
majorado, e de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no semiaberto, em
outro roubo majorado, além de 6 (seis) anos de reclusão, no semiaberto, por
mais um crime de roubo, alegando, para tanto, suposta coação ilegal oriunda do
Juízo da Vara das Execuções Penais de Campina Grande/PB (fls. 2-4).

Aduz,  em  síntese,  o  imperante  que  o  paciente  interpôs
pedido de concessão de progressão de regime há mais de um ano e, até a
presente data, não foi proferida nenhuma decisão, ensejando constrangimento
ilegal, além de afirmar que ele já cumpriu quase 3 (três) anos de reclusão, em
regime fechado, desde 22/06/2012, podendo, agora, progredir de regime, por
já preencher os requisitos exigidos para tanto.

Por fim, pugnou pela concessão de liminar a ser confirmada
no mérito. Com a inicial, colacionou os documentos de fls. 5-100.

Nas  informações  solicitadas  às  fls.  111-114,  a  autoridade
dada como coatora relatou que o paciente havia sido condenado por 2 (dois)
crimes de roubos majorados, em que um deles sofreu a pena de 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e, no outro, a de 2
(dois)  anos  e  2  (dois)  meses  de  reclusão,  no  semiaberto,  com o  início  do
cumprimento da pena em 19.4.2012.

Acontece  que  “o  paciente  foi  preso  em  flagrante  no  dia
22/06/2012 pela prática de roubo, saliente-se, no curso do cumprimento da
pena em regime semiaberto,  [...] razão pela qual o apenado foi submetido à
audiência de justificação, oportunidade em que foi decretada a regressão do
regime prisional  para o fechado”,  afirmando, ainda, que “já existe sentença
condenatória nos autos, cuja pena imposta foi de 06 (seis) anos de reclusão,
em regime semiaberto, por infração ao art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal”.

Noticiou,  também,  que  a  Defesa  do  paciente  já  impetrou
vários  recursos  de  agravo  em  execução  perante  este  Tribunal,  além  de
embargos de declaração e habeas corpus, sempre com o objetivo de atacar a
decisão indeferitória da progressão de regime.
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Justificou, outrossim, que o último pedido de regressão de
regime foi proposto em fevereiro do corrente ano, mas “ainda não apreciado,
tendo em vista que estão os autos aguardando a remessa da guia de execução,
referente  ao  processo  nº  0002463-68.2012.815.0011,  cuja  expedição  já  foi
determinada pelo Juízo processante”.

Liminar indeferida às fls. 116-116v.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, no Parecer de fls. 118-119, opinou pelo não conhecimento da ordem,
em razão de a mesma questão já se encontrar sob discussão na via adequada
do agravo em execução.

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente - Do não conhecimento da ação:

Conforme relatado, o nobre impetrante aponta a existência de
coação ilegal ante o excesso de prazo para a análise do pedido de progressão
de regime, aduzindo que o paciente já preenche os requisitos para tanto.

Há  de  suscitar-se,  de  início,  a  preliminar  de  não
conhecimento do presente remédio heróico, por três motivos, quais sejam:

1)  A  uma,  porque  o  pleito  deduzido  na  exordial  foi,
igualmente,  formulado  perante  a  autoridade  apontada  de
coatora, que sequer o apreciou, visto estar no aguardo da
remessa  da  guia  de  execução,  referente  à  mais  recente
condenação pelo crime de roubo majorado, em que já foi
determinada sua expedição pelo Juízo processante, situação
que importaria em indevida supressão de instância;

2) A duas, em virtude de o presente writ forçar a análise dos
meios fático-probatórios da via principal, mormente quanto
às questões atinentes à execução penal, como no caso em
tela, que demanda o exame de diversos requisitos das mais
variadas ordens, não podendo ser feita, de forma segura, na
via estreita do habeas corpus;

3)  A  três,  por  não  ser  admissível  a  impetração  do  habeas
corpus quando cabível recurso próprio, conforme entendimento
do excelso Supremo Tribunal  Federal  (Informativo  674/STF),
sendo esta a hipótese destes autos, em que tramita de forma
concomitante com o respectivo recurso de agravo em execução.

Como  se  vê  nos  informes  de  fls.  111-114,  a  pretensão
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deduzida na inicial sequer foi apreciada pelo douto Juízo primevo, visto que a
Defesa do paciente ajuizou, na Instância a quo, pedido com a idêntica tentativa
de reverter a decisão que determinou a conversão do regime prisional para o
fechado, por haver cometido falta grave (prática de outro crime).

Assim, a análise do pedido exordial, nesta sede, além de se
tratar de pedido idêntico, importaria em indevida supressão de instância, eis
que a questão ainda se encontra pendente de exame pelo Juízo de 1° grau.

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados:

“O  impetrante  do  habeas  corpus,  especialmente
quando detentor de capacidade postulatória, tem o
dever  processual  de  instruir  adequadamente  o
pedido  que  dirige  ao  órgão  judiciário  competente
para  apreciar  o  writ constitucional.  O
descumprimento dessa obrigação jurídica inviabiliza
o exame da postulação. Precedente: HC 68.698, rel.
Min. Celso de Mello” (STF – HC 70.141-9 – Rel. Celso
de Mello – DJU 1º.7.94, p. 17.481).

“HABEAS  CORPUS.  PROGRESSÃO  DE  REGIME.
INDEFERIMENTO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL
DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  1.  O
presente pedido de habeas corpus se volta contra
decisão  do  Juiz  da  Execução  que  determinou  a
realização  do  exame  criminológico  antes  da
apreciação da progressão de regime pleiteada pelo
reeducando.  2.  Superveniente  indeferimento  do
benefício  pelo  Juiz  de  Execução.  3.  Decisão  que
ainda  não  foi  objeto  de  impugnação  perante  o
Tribunal  de  Justiça  Estadual.  Não  pode  este
Tribunal  apreciar  matéria  não  analisada  pelo
Tribunal  impetrado,  sob  pena  de  supressão  de
instância. 4. Ordem não conhecida. Habeas Corpus
concedido,  de ofício,  para que o TJ/ES aprecie a
matéria. (STJ, 6ª Turma, HC 142686/ES, Rel. Min.
OG Fernandes, DJe 24.05.2010).

HABEAS  CORPUS  -  EXECUÇÃO  PENAL  -
PRETENSÃO  DE  PROGRESSÃO  DE  REGIME  -
MATÉRIA  PENDENTE  DE  JULGAMENTO NO  JUÍZO
DA EXECUÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO
CONHECIMENTO -  PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO
PACIENTE  EM PRESÍDIO OBJETO DE  REFORMA -
TRANSFERÊNCIA  CONCRETIZADA  -  EVIDENTE
INTERESSE DO SENTENCIADO E DA COMUNIDADE
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-  ORDEM  CONHECIDA  EM  PARTE  E  DENEGADA.
Não se pode conhecer do pedido de progressão de
regime, pendente de decisão do juízo da execução,
sob pena de SUPRESSÃO de INSTÂNCIA. Inexiste
ilegalidade  na  transferência  do  sentenciado  para
presídio  de  outra  localidade  -  em  razão  de
imperiosa necessidade de reforma do presídio onde
se encontrava - porque sua permanência em local
inapropriado  poderia  causar-lhe  transtornos  de
ordem  muito  maior  e,  ademais,  gerar  para  a
comunidade local insegurança totalmente evitável.
(TJMG,  HC  1.0000.09.512697-5/000,  Rel.ª  Des.ª
Maria Celeste Porto, DJ 08.03.2010).

Destarte,  por  entender  que  seria  supressão  de  instância
examinar o presente pedido, consistente no retorno ao cumprimento do regime
semiaberto, na conformidade da orientação jurisprudencial, tenho por incabível
o conhecimento da pretensão deduzida na inicial.

De outro giro, ainda que já houvesse uma decisão do douto
Juízo a quo referente ao presente pedido, tenho que, ainda assim, a pretensão
não poderia ser analisada nesta via, eis que para a hipótese tratada no presente
caso existe recurso específico, que, por sinal, já foi objeto de propositura pela
Defesa,  estando,  pois,  em  plena  tramitação  e  coexistindo  com  este  writ,
situação que não é permitida em lei.

Ainda, a análise de questões atinentes à fase de execução
penal, como no caso em tela, que demandam o exame de diversos requisitos
das mais variadas ordens, não pode ser feita, de forma segura, na via estreita
do Habeas Corpus. Por isso, existe o recurso próprio do Agravo em Execução.

Diante  disso,  e  atento  às  constantes  mudanças  de
entendimento dos Tribunais Superiores, provenientes de julgamentos realizados
em casos idênticos, tenho ser impossível a impetração de Habeas Corpus como
sucedâneo  recursal,  notadamente  em  matéria  de  execução  da  pena  e  que
envolva  a  análise  de  questões  de  ordem  subjetiva  ou  o  revolvimento  do
conjunto fático probatório dos autos, quando houver previsão de recurso próprio
para o exame da pretensão.

Nessa linha, o excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria
de  votos,  no  julgamento  do  HC n°  109.956/PR,  procedido  em 07/08/2012,
consolidou  o  entendimento  de  não  ser  admissível  a  impetração  do  remédio
heróico quando cabível recurso próprio, conforme se vê do Informativo 674:

“É  inadmissível  impetração  de  habeas  corpus
quando  cabível  recurso  ordinário  constitucional.
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Com  base  nessa  orientação  e  na  linha  do  voto
proferido pelo Min. Marco Aurélio no caso acima, a
1ª Turma, por maioria, reputou inadequada a via
do  habeas  corpus  como  substitutivo  de  recurso.
Vencido  o  Min.  Dias  Toffoli,  que  se  alinhava  à
jurisprudência até então prevalecente na 1ª Turma
e  ainda  dominante  na  2ª  Turma,  no  sentido  da
viabilidade do writ. HC 109956/PR, rel. Min. Marco
Aurélio, 7.8.2012. (HC-109956).

Na mesma direção, vem se posicionando o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em recentes decisões proferidas pelas 5ª e 6ª Turmas:

“HABEAS  CORPUS.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  DESVIRTUAMENTO.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONCURSO  FORMAL.  PENA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  PRIMÁRIO.  REGIME  FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE.  GRAVIDADE  ABSTRATA  DO
DELITO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em face
da nova jurisprudência da suprema corte, também
passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, de forma a inadmitir a utilização do
remédio constitucional em substituição ao recurso
próprio  (apelação,  agravo  em  execução,  recurso
especial), tampouco à revisão criminal. [...].” (STJ
- HC 280.192/SP - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz;
DJE 06/06/2014)

“É  imperiosa  a  necessidade  de  racionalização  do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional e em louvor
à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada
indevidamente  a  ordem  como  substitutiva  de
Recurso Especial. [...]. Writ não conhecido.” (STJ -
HC  292.257/SP  -  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis
Moura; DJE 04/06/2014)

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  JÚRI.  CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO.  WRIT  SUBSTITUTIVO
DE  REVISÃO  CRIMINAL.  CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VERIFICAÇÃO  DE  EVENTUAL
COAÇÃO  À  LIBERDADE  DE  LOCOMOÇÃO.
VIABILIDADE.  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  SENTENÇA  PROLATADA  APÓS  O
ADVENTO  DA  LEI  N.  11.689/2008.  LEI
PROCESSUAL  PENAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA.
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MAGISTRADA  SINGULAR  QUE  PROCEDEU  DE
FORMA  CORRETA,  AO  NÃO  INCLUIR  AS
ATENUANTES  E  AGRAVANTES  NOS  QUESITOS  E
NÃO CONSIDERAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO,
TENDO  EM  VISTA  A  AUSÊNCIA  DA
CIRCUNSTÂNCIA  NOS  DEBATES  ORAIS,
CONFORME DISPOSTO NO ART. 492, I, B, DO CPP.
1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em
substituição a recurso ordinariamente previsto na
legislação  processual  penal  ou especialmente,  no
texto constitucional (precedentes do STJ e do STF).
2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de
cabimento restritas, não podendo ser utilizado em
substituição a recursos processuais penais,  a fim
de discutir, na via estreita, tema afetos a apelação
criminal, recurso especial,  agravo em execução e
até  revisão  criminal,  de  cognição  mais  ampla.  A
ilegalidade  passível  de justificar  a  impetração  do
habeas corpus deve ser manifesta, de constatação
evidente, restringindo-se a questões de direito que
não  demandem  incursão  no  acervo  probatório
constante de ação penal. Precedentes. [...].” (STJ -
HC 194.737/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
6ªT, julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012).

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO.  RECENTE
ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  EVIDENCIADO.  PLEITO  PELA  ALTERAÇÃO
DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA
RAZOABILIDADE.  POSTULAÇÃO  PELA
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  SUPERIOR  A  QUATRO
ANOS.  VEDAÇÃO  DO  ART.  44,  I,  DO  CP.
PRETENSÃO DE  REGIME  INICIAL  MAIS  BRANDO.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.º,
ALÍNEA  B,  E  §  3.º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
PRECEDENTES.  1.  Buscando  dar  efetividade  às
normas previstas  no artigo 102,  inciso II,  alínea
"a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32,
ambos  da  Lei  nº  8.038/90,  a  mais  recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou
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a não mais admitir o manejo do habeas corpus em
substituição  a  recursos  ordinários  (apelação,
agravo em execução, recurso especial), tampouco
como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior
Tribunal  de  Justiça,  alinhando-se  à  nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a
restringir  as  hipóteses  de  cabimento  do  habeas
corpus,  não  admitindo  que  o  remédio
constitucional  seja  utilizado  em  substituição  do
recurso cabível. [...].” (g.n.) (STJ - HC 209.270/SP,
Rel.  Ministro  Campos  Marques  (Desembargador
Convocado do TJ/PR), DJe 17/12/2012).

Sendo assim, fiel à orientação jurisprudencial dos Tribunais
Superiores, entendo não ser possível a impetração de Habeas Corpus para a
análise de matérias impugnáveis por meio de recursos próprios, como é o caso
do Agravo em Execução Penal.

Em suma,  diante  da  indevida  supressão  de  instância  que
adviria  da análise  do pedido exordial  nesta sede,  bem como por  não ser  o
presente  writ a  via  adequada  para  o  exame  da  pretensão,  à  luz  da  nova
orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração de Habeas
Corpus em substituição a recurso próprio cabível, e, ainda, não se mostrando
patente qualquer constrangimento ilegal sanável neste momento, concluo ser
impossível o conhecimento do mandamus.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço da ordem.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele também participando,
além de mim, Relator, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagras Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, ao 26 (vinte e seis) dia do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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