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ACÓRDÃO
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HABEAS CORPUS  —  PROGRESSÃO DE REGIME DO 
FECHADO  PARA  O  SEMIABERTO  DEFERIDA  — 
CONDENAÇÃO  POSTERIOR DO RÉU  COM DIREITO 
DE  APELAR  EM  LIBERDADE  —  IMPOSSIBILIDADE 
DE  EXPEDIÇÃO  DA  GUIA  DE  RECOLHIMENTO 
PROVISÓRIA  PARA UNIFICAÇÃO  DE  PENA —  NÃO 
CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  CONCESSIVA  DA 
PROGRESSÃO  —    PERMANÊNCIA  DO  RÉU  NO 
REGIME FECHADO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO — CONCESSÃO DA ORDEM. 

— Não  há  que  se  falar  em  expedição  de  guia  de 
recolhimento  provisória,  relativa  a  processo  em  que  o  réu, 
embora condenado, responde o feito em liberdade. 
— Constitui  constrangimento  ilegal,  protelar  o 
cumprimento da progressão de regime deferida em favor do réu 
desde 16/05/2013, em razão de uma condenação posterior não 
transitada em julgado e em que obteve o direito de recorrer em 
liberdade. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder a ordem, em harmonia com o parecer 
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado 
por André Luiz Pessoa de Carvalho, em favor de  Marcos Vinicius Padilha, apontando 



como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execução Penal  da Comarca de 
João Pessoa, através da impetração de fls. 02/11. 

Segundo consta da impetração, o paciente sofre constrangimento 
ilegal,  em razão de que,  na data  de 17/05/2013,  teve,  pelo Juiz  Federal  Corregedor 
Penitenciário da Seção Judiciária de Mossoró, deferido o benefício de progressão de 
regime  prisional  do  fechado  para  o  semiaberto,  sendo-lhe  determinada,  para  o 
cumprimento do restante do tempo da pena, a sua transferência ao Estado de origem, ou 
seja,  a  Paraíba,  sob  a  fiscalização  do  Juízo  das  Execuções  Penais  da  Comarca  da 
Capital, todavia, este não a cumpre a medida a contento.

A teor do que se alega na impetração, com a transferência do 
paciente/apenado para nosso Estado, ele foi recolhido na Penitenciária Modelo Romeu 
Gonçalves  de  Abrantes  (PB1),  entretanto,  em  razão  da  falta  de  estrutura  para 
cumprimento  do  regime  semiaberto  naquele  local,  requereu,  junto  ao  Juízo  das 
Execuções,  sua  transferência  para  a  Penitenciária  de  Segurança  Média  Juiz  Hitler 
Cantalice, nesta Capital.  Contudo, instado a se manifestar sobre o referido pedido, o 
Ministério  Público requereu a  expedição de ofício aos Juízos onde o ora suplicante 
respondia a ações penais, restando demonstrado que não havia prisões contra ele, mas 
tão-somente um processo (nº 0007247-05.2007.815.2003, antigo nº 200.2007.007247-1) 
com sentença condenatória, em fase de recurso apelatório, com o réu em liberdade.

Como diz  o impetrante,  o  coacto  determinou a  expedição de 
guia de execução provisória no referido processo que tinha a sentença condenatória, 
ponto  onde  residiria  a  coação,  vez  que,  no  referido  processo  nº  0007247-
05.2007.815.2003, o paciente está respondendo em liberdade. 

Por  tais  razões,  pede  o  deferimento  de  liminar,  com  o 
sobrestamento da decisão que solicitou ao Juízo da 3ª Vara Regional de Mangabeira o 
envio  de  Guia  de  Execução  Provisória  do  processo  nº  0007247-05.2007.815.2003, 
antigo nº 200.2007.007247-1, bem como o cumprimento imediato da decisão do Juízo 
Federal que lhe concedeu o benefício de progressão do regime prisional do fechado para 
o semiaberto, e no julgamento final, a concessão definitiva da ordem.

Requisitadas informações.

Informações prestadas, fl. 98/100. 

Às fls. 102/102v, foi indeferido o pedido liminar por ausência de 
demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Na  sequência,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls. 
104/110, em que opina pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.
VOTO. 

Discute-se, no presente feito, a legalidade ou não da decisão do 
juízo da Vara de Execução Penal que solicitou, à 3ª Vara Regional de Mangabeira, a 
expedição de guia de execução provisória de pena, relativa ao processo nº 0007247-
05.2007.815.2003, o qual está em fase de recurso apelatório e o acusado, ora paciente, 
responde em liberdade; bem como e sobretudo, o fato do réu ter tido em seu favor o 



benefício da progressão de regime do fechado para o semiaberto desde 16/05/2013, por 
decisão do Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN (fl.50/53) e 
permanecer,  ainda,  no  regime  fechado,  recolhido  na  Penitenciária  Modelo  Romeu 
Gonçalves de Abrantes (PB1). 

O  Juízo  da  Execução  Penal  da  Comarca  de  João  Pessoa,  ora 
impetrado,  aduz  que  o  paciente  possui  quatro  guias  definitivas  naquela  unidade 
judiciária e que ele permanece, ainda, em regime fechado, tendo em vista a pendência 
de análise da guia provisória relativa ao feito nº 007247-05.2007.815.2003, solicitada à 
3ª Vara Regional de Mangabeira, cuja condenação, embora recorrível, impôs ao ré  uma 
pena de 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Assevera, por fim, que, tal 
solicitação fora feita, com base no art. 8º e 9º da Resolução nº 113/2010 do CNJ e em 
consonância com o parecer do Ministério Público do primeiro grau.

Os documentos juntados aos autos, fls. 57/59, 60/61, 64/65 e 77, 
revelam que o paciente responde a quatro processos, ainda, na fase de conhecimento, 
nas  Comarcas  de  Cruz  do  Espírito  Santo,  Gurinhém,  6ª  e  3ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira, respectivamente, todavia, sem decretação de prisão contra ele.

Não resta dúvida que o preso preventivo, condenado em 
sentença ainda não transitada em julgado, tem direito subjetivo a que seja expedida a 
sua guia de recolhimento provisória, a fim de que possa, mesmo antes do término do 
processo de conhecimento, pleitear, perante o Juízo a quo, os benefícios da execução, 
conforme súmula nº 716 do STF: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento 
da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 
trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Trata-se, ademais, de matéria expressamente prevista no art. 8º 
da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis:

Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória 
recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena 
privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito 
suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o 
agendamento dos benefícios cabíveis.

Por seu turno, diz a Lei de Execução Penal, em seu art. 111:

Art.  111.  Quando  houver  condenação  por  mais  de  um crime,  no  mesmo 
processo  ou  em  processos  distintos,  a  determinação  do  regime  de 
cumprimento  será  feita  pelo  resultado  da  soma ou  unificação  das  penas,  
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a 
pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

O  objeto  do  pesente  writ envolve  análise  sobre  execução 
provisória  da  pena,  guia  de  recolhimento  provisória,  unificação  de  penas,  regime 
prisional e decretação de prisão.

Sobre estas temáticas, assim têm entendido o Supremo Tribunal 
Federal: 

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  INCONSTITUCIONALIDADE  DA 
CHAMADA "EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, 



DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.  DIGNIDADE  DA  PESSOA 
HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 
do CPP estabelece que "[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, 
e  uma  vez  arrazoados  pelo  recorrido  os  autos  do  traslado,  os  originais 
baixarão  à  primeira  instância  para  a  execução  da  sentença".  A  Lei  de 
Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao 
trânsito em julgado da sentença condenatória.  A Constituição do Brasil de 
1988 definiu,  em seu art.  5º,  inciso LVII,  que "ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2. Daí que 
os preceitos veiculados pela Lei  n.  7.210/84, além de adequados à ordem 
constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto 
no  art.  637  do  CPP.  3.  A  prisão  antes  do  trânsito  em  julgado  da 
condenação  somente  pode  ser decretada  a  título  cautelar.  4.  A ampla 
defesa,  não se a pode visualizar de modo restrito.  Engloba todas as fases 
processuais,  inclusive  as  recursais  de  natureza  extraordinária.  Por  isso  a 
execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, 
também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a 
pretensão estatal  de aplicar  a  pena e o direito,  do acusado,  de elidir  essa 
pretensão.  5.  Prisão  temporária,  restrição  dos  efeitos  da  interposição  de 
recursos em matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, 
nos "crimes hediondos" exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO 
LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está desejando 
punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um 
pouco ao próprio delinqüente". 6. A antecipação da execução penal, ademais 
de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada 
em nome da  conveniência  dos  magistrados  ---  não  do  processo  penal.  A 
prestigiar-se  o  princípio  constitucional,  dizem,  os  tribunais  [leia-se  STJ  e 
STF] serão inundados por recursos especiais e extraordinários e subseqüentes 
agravos  e  embargos,  além do que  "ninguém mais  será  preso".  Eis  o  que 
poderia ser apontado como incitação à "jurisprudência defensiva",  que, no 
extremo, reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A 
comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode 
ser  lograda  a  esse  preço.  7.  (...)A Corte  que vigorosamente  prestigia  o 
disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade 
não  a  deve  negar quando  se  trate  da  garantia  da  liberdade,  mesmo 
porque  a  propriedade  tem  mais  a  ver  com  as  elites;  a  ameaça  às 
liberdades  alcança  de  modo  efetivo  as  classes  subalternas.  8.  Nas 
democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem 
essa  qualidade,  para  se  transformarem  em  objetos  processuais.  São 
pessoas,  inseridas  entre  aquelas  beneficiadas  pela  afirmação 
constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É 
inadmissível  a  sua  exclusão  social,  sem  que  sejam  consideradas,  em 
quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que 
somente  se  pode  apurar plenamente  quando transitada em julgado a 
condenação  de  cada  qual  Ordem  concedida.
(HC  84078,  Relator(a):  Min.  EROS  GRAU,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
05/02/2009,  DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT 
VOL-02391-05 PP-01048) 

Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO.  SENTENÇA CONDENATÓRIA.  FIXAÇÃO  DE 
REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO 
DE  REGIME  SEMIABERTO  COM  A  MANUTENÇÃO  OU 
DECRETAÇÃO  DA PRISÃO  CAUTELAR.  ORDEM  CONCEDIDA.  1. 
Fixado  o  regime  semiaberto,  torna-se  incompatível  a  manutenção  da 
prisão  preventiva,  mormente  porque,  até  a  data  do  deferimento  da 
medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 
ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, 
sua  manutenção  no  cárcere  representaria,  em verdade,  desvincular  o 
aspecto  cautelar  inerente  à  prisão  preventiva  e  legitimar  a  execução 
provisória da pena em regime mais  gravoso  do que aquele  fixado na 



própria  sentença  condenatória  (=  semiaberto). 2.  Ordem  concedida.
(HC 118257, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado 
em 18/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 05-03-2014 
PUBLIC 06-03-2014) 

Na mesma esteira, entende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA 
RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RÉU QUE 
PERMANECEU  SOLTO  DURANTE  A  INSTRUÇÃO  CRIMINAL. 
SENTENÇA  QUE  CONCEDEU  O  DIREITO  DE  RECORRER  EM 
LIBERDADE. APELO JULGADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. 
AGRAVO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  PENDENTE  DE 
JULGAMENTO. EQUÍVOCO QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. 
AUSÊNCIA DE  INDICAÇÃO  DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA 
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  INCONSTITUCIONALIDADE  DA 
ANTECIPAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DA  PENA  DECLARADA 
PELO PLENÁRIO DO STF.  EXEGESE DO ART.  5.º,  LVII,  DA CF. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO.  ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Viola o princípio da presunção de inocência a expedição de mandado 
de prisão pelo simples esgotamento das vias ordinárias, pois o Supremo 
Tribunal Federal,  em razão do disposto no inciso LVII do art.  5.º  da 
Constituição  da  República,  decidiu  pela  inconstitucionalidade  da 
execução provisória da pena.
2. Tratando-se de paciente primário,  que permaneceu solto durante a 
instrução criminal e teve deferido na condenação o direito de recorrer 
em liberdade,  resta  caracterizado o  constrangimento  ilegal  quando se 
ordena  a  prisão  cautelar  por  entender-se,  equivocadamente,  que  a 
condenação havia transitado em julgado, não obstante a pendência de 
exame de agravo de instrumento da decisão que negou seguimento ao 
recurso extraordinário defensivo, sem declinar-se quaisquer dos motivos 
necessários  à justificação da prisão cautelar,  elencados no art.  312 do 
CPP.
3.  Habeas  corpus  não  conhecido,  concedendo-se,  entretanto,  a  ordem  de 
ofício, para determinar que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em 
julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso.
(HC 248.270/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 01/10/2013, DJe 10/10/2013)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE  RECURSO  ESPECIAL.  UTILIZAÇÃO  DO  REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL  COMO  SUCEDÂNEO  DE  RECURSO.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  WRIT.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
ARTS.  33,  CAPUT,  33,  §  1º,  I,  34  e  35,  C/C  ART.  40,  IV,  DA LEI 
11.343/2006.  RÉUS  SOLTOS,  ABSOLVIDOS,  EM  1º  GRAU. 
APELAÇÃO  MINISTERIAL  PROVIDA,  COM  A  CONDENAÇÃO 
DOS RÉUS, E DETERMINAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, 
DE  EXPEDIÇÃO  DE  MANDADO  DE  PRISÃO,  SEM  QUALQUER 
FUNDAMENTO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL EVIDENCIADO. 
ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)
V. In casu, evidencia-se constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da 
ordem, de ofício, eis que os pacientes - que responderam à Ação Penal em 
liberdade e que haviam sido absolvidos, em 1º Grau - foram condenados, 
pelo  Tribunal  de  origem,  que  determinou  a  imediata  expedição  de 
mandado de prisão dos réus, sem qualquer fundamento e sem que se 



apontasse  qualquer fato  concreto,  que demonstrasse  a  necessidade da 
custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, antes do trânsito em 
julgado da condenação.
VI.  O STJ, na esteira da jurisprudência do STF, firmou entendimento 
pela  impossibilidade  de  execução  provisória  da  pena  privativa  de 
liberdade  antes  do  trânsito  em julgado  da  condenação,  se  o  acusado 
respondeu  ao  processo  em  liberdade  e  não  estão  presentes  os 
pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Precedentes.
VII. Habeas corpus não conhecido.
VIII.  Ordem concedida, de ofício, para deferir,  aos pacientes,  o direito de 
recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos, 
sem  prejuízo  da  imposição  fundamentada,  se  necessário,  de  medidas 
cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, e 
de  decretação  de  nova  custódia  cautelar,  se  for  o  caso,  demonstrada  sua 
necessidade, com base em fundamentação concreta, nos termos e para os fins 
do  art.  312  do  CPP.  (HC  271.603/SP,  Rel.  Ministra  ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 11/03/2014)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.  FALTA  DE  CABIMENTO. 
RECEPTAÇÃO  E  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL IDENTIFICADOR  DE 
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  CUSTÓDIA  CAUTELAR  FUNDADA  NO 
RISCO  CONCRETO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA.  AUSÊNCIA  DE 
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  CONDENAÇÃO.  EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME 
DIVERSO  DO  IMPOSTO  NA  SENTENÇA.  INEVIDENTE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. (...)
2. A prisão que antecede a condenação transitada em julgado pode ser 
imposta  ou  mantida  quando  evidenciada,  com  explícita  e  concreta 
fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.
3. É idônea a motivação da prisão preventiva para fazer cessar imediatamente 
a reiteração da prática delitiva.
4.  Não  configura coação ilegal  a  permanência  do  paciente  no  regime 
fechado em razão da unificação de penas, conforme o disposto nos arts. 
111 da Lei de Execução Penal e 33, § 2º, a, do Código Penal.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  229.830/MG,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA 
TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO 
EXCESSO  DE  PRAZO.  SUPERVENIÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO. 
EVENTUAL DELONGA SUPERADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA 
CAUTELAR.  NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.  PROVAS 
DA  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA. 
PRESENÇA.  CIRCUNSTÂNCIAS  DOS  FATOS.  GRAVIDADE. 
PERICULOSIDADE DO ENVOLVIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE 
FUNDAMENTOS  PELA  CORTE  ORIGINÁRIA.  RÉU  QUE 
PERMANECEU  PRESO  DURANTE  TODA  A  INSTRUÇÃO 
CRIMINAL.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  MEDIDAS 
CAUTELARES  DIVERSAS.  INSUFICIÊNCIA.  SEGREGAÇÃO 
JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO 
DEMONSTRADA.  REGIME SEMIABERTO.  COMPATIBILIZAÇÃO 
DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO 
REPRESSIVO.  RECLAMO  EM  PARTE  PREJUDICADO  E  NO 
RESTANTE  IMPROVIDO.  CONCESSÃO  DE  HABEAS  CORPUS  DE 
OFÍCIO.
1. (...)
2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da 
autoria  delitiva,  reservada  à  condenação  criminal,  mas  apenas  indícios 
suficientes desta, que se fazem presentes, assim como os da materialidade, 



tanto que o réu findou condenado.
3.  Ausente  ilegalidade  quando  a  prisão  preventiva  está  fundada  na 
necessidade  de  se  acautelar  a  ordem  pública,  diante  das  circunstâncias 
diferenciadas  em que  ocorridos  os  delitos,  a  demonstrar  a  sua  gravidade 
concreta e a periculosidade real do agente envolvido.
4. (...)
5. (...)
6. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram 
avaliadas  todas  as  circunstâncias  do  evento  criminoso  e  as  condições 
pessoais  do  réu,  julgando-se  necessária  a  manutenção  do 
enclausuramento, e constatando-se que permaneceu custodiado durante 
toda a instrução criminal, inocorre coação ilegal.
7. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não 
há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 
permaneceu  preso  durante  a  persecução  criminal,  se  presentes  os 
motivos para a segregação provisória.
8. Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto 
de  cumprimento  da  pena,  faz-se  necessário  compatibilizar a  custódia 
com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
9. Recurso ordinário julgado prejudicado no tocante ao excesso de prazo e, 
no  restante,  improvido,  concedendo-se,  contudo,  habeas  corpus  de  ofício 
apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento do recurso de 
apelação,  já  ajuizado,  em estabelecimento  adequado  ao  regime  fixado na 
condenação.  (RHC  50.394/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE 
ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO 
FALSO.  PEDIDO  DE  EXPEDIÇÃO  DE  GUIA  DE  EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU SOLTO. HABEAS CORPUS 
DENEGADO.
1.  A  pendência  de  julgamento  do  recurso  de  apelação  interposto  pelo 
Ministério Público não obsta a obtenção de benefícios na execução da pena, à 
teor do que dispõe o Enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 
"admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação 
imediata  de regime menos severo  nela  determinada,  antes  do trânsito  em 
julgado da sentença condenatória".
2. No caso específico dos autos, contudo, o Paciente não se encontra preso 
preventivamente,  o  que  impede  a  pretendida  expedição  de  guia 
provisória de cumprimento de pena.
3. Habeas corpus denegado.
(HC 256.482/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 16/04/2013, DJe 23/04/2013)

 Da análise dos entendimentos jurisprudenciais acima, tem-se as 
seguintes  ilações:  a)  a  execução antecipada da  pena afronta  o art.  5º,  LVII,  da CF; 
contudo a expedição de guia de recolhimento provisória será possível para o réu preso; 
b) não há coação ilegal do decreto prisional que impede o réu de recorrer em liberdade 
da sentença condenatória, quando presentes os requisitos da prisão cautelar. Porém, a 
condenação, de per si, não autoriza a custódia do réu; e c) sendo a pena a ser cumprida 
em regime  menos severo  do que  a  segregação cautelar,  esta  deve  se amoldar  a  tal 
regime, sob pena da prisão processual constituir regime mais gravoso do que o fixado 
na própria condenação. 

No caso dos autos, embora o paciente possua processos criminais diversos daqueles em 
que cumpre pena,  em nenhum deles  há decretação de prisão em seu desfavor,  nem 
mesmo no feito de nº  007247-05.2007.815.2003, onde já houve prolação de sentença 
condenatória, ainda não transitada em julgado. 



Assim, alinhado na jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios, entendo que, de 
fato,  não  há  possibilidade  de  expedir  guia  de  recolhimento  provisória  do  réu,  ora 
paciente,  nos  autos  nº  007247-05.2007.815.2003,  porque  responde  a  tal  feito  em 
liberdade e, por conseguinte, não se pode fazer o cômputo da referida condenação para 
análise de progressão de regime, enquanto perdurar esta situação. 

In casu, considero que constitui constrangimento ilegal, protelar 
o cumprimento da progressão de regime deferida em favor do réu desde 16/05/2013, em 
razão de  uma condenação não transitada  em julgado e  em que obteve  o direito  de 
recorrer em liberdade. 

Ante  o  exposto,  CONCEDO A ORDEM,  para  determinar  o 
cumprimento  da  decisão  do  Juiz  Federal  Corregedor  da  Penitenciária  Federal  de 
Mossoró/RN,  que  deferiu  a  progressão  de  regime  prisional,  do  fechado  para  o 
semiaberto, em favor do acusado, desde que não haja mandado de prisão contra este, em 
outros  processos;  bem  como  para  que  a  pena  imposta  no  processo  nº  007247-
05.2007.815.2003 só seja usada para fins de unificação de pena ou concessão de outros 
benefícios  da  execução,  em caso  de  prisão  do  acusado  naquele  feito  ou  quando  a 
respectiva sentença transitar em julgado.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho..

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos 
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015. 

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


