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PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus. Prisão decorrente de 
condenação  penal.  Regime prisional.  Semiaberto.  Expedição 
de mandado de prisão. Imposição legal. Denegação da ordem.

- Nos termos do contido no art. 105 da Lei de Execução Penal, 
para se dar início à execução da pena e ser expedida a guia de 
execução, deve o sentenciado, inicialmente, ser recolhido ao 
cárcere.

- Denegação da ordem.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o 
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por João 
Carneiro  Carmélio  Filho  em  favor  de  Adailton  Raulino  Vicente  da  Silva,  sob  o 
fundamento de que o paciente foi condenado a uma pena de  04(quatro) anos e 06(seis)  
meses  de  reclusão,  em  regime  semiaberto,  no  entanto,  “após  pedido  do  impetrante  
quanto  ao  cumprimento  da  pena  na  comarca  de  Jacobina,  no  Estado  da  Bahia,  
informando que o mesmo reside e trabalha na cidade(inclusive informando o endereço  
profissional  do  mesmo)  a  Excelentíssima  Juíza,  em  decisão  arbitrária  e  totalmente  
teratológica, no dia 27 de novembro de 2014, no  momento destinado ao cumprimento da  
pena, determinou  a prisão do acusado, preventivamente, quando na verdade o mesmo  
encontra-se  com  condenação  definitiva  transitada  em  julgado  com  regime  fixado  
(semiaberto ou aberto, pois no acórdão consta os dois regimes (…)”.
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier 

a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 
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Sustenta que não deveria ter sido expedido mandado de prisão em 
desfavor  do  paciente,  tendo  em  vista  que  o  regime  a  que  deve  se  submeter  é  o 
semiaberto e ainda, que seria necessário, antes do início do cumprimento da pena, o 
exame criminológico de classificação para individualização da execução.

Requer,  em  sede  liminar,  que  seja  expedida  a  contraordem  do 
mandado de prisão e, no mérito, a suspensão da decisão que determinou o recolhimento 
do paciente e que seja o paciente apresentado para a realização de exame criminológico, 
visando a individualização da pena e para que antes de tudo, seja realizada audiência 
admonitória.

Junta documentos de fls. 17/67.

A magistrada singular presta informações – fls. 76/83.

A liminar foi denegada ()fls. 85/85v).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem – 
fls. 87/88.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator

A ordem deve ser denegada.

Isso porque,  pretende o impetrante que seja expedida contraordem 
de prisão em razão da determinação judicial da magistrada singular, embasada no art. 
105 da Lei de Execução Penal, que decretou a prisão do paciente para fins de expedição 
da guia de execução (fls. 77).

De  fato,  num  exame  prelibar  das  circunstâncias,  tem-se  que 
realmente o paciente foi condenado a uma pena de prisão de 04(quatro) anos e 06(seis)  
meses de reclusão, a ser cumprido no regime semiaberto.

Destarte, a magistrada singular determinou a expedição de mandado 
de  prisão,  sendo  certo  que  a  jurisprudência  majoritária  entende  que  a  prisão  é 
consequência lógica da condenação à pena privativa de liberdade e, nesse sentido, de 
acordo om o art. 105 da LEP1, para se dar início à execução da pena e ser expedida a 
guia  de  execução,  deve  o  sentenciado,  inicialmente,  ser  recolhido  ao  cárcere,  não 
havendo, por isso, constrangimento ilegal a ser sanado de pronto, ausente o fumus boni  
iuris.

Ressalte-se,  apenas,  da  necessidade  de  que  o  condenado  seja 
colocado no regime disposto na sentença no prazo contido na Resolução n. 113/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça:

Art. 2º A guia de recolhimento para cumprimento da pena privativa de 
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liberdade e a guia de internação para cumprimento de medida de 
segurança obedecerão aos modelos dos anexos e serão expedidas 
em duas  vias,  remetendo-se uma à autoridade  administrativa  que 
custodia  o  executado  e  a  outra  ao  juízo  da  execução  penal 
competente.§  1º  Estando  preso  o  executado,  a  guia  de 
recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juízo 
competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito 
em julgado  da  sentença  ou  acórdão,  ou  do  cumprimento  do 
mandado de prisão ou de internação.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.2

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-
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