
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 2014221-72.2014.815.0000 – 5ª Vara Criminal da Comarca de 
Campina Grande.
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTES: Sosthenes Marinho da Costa (OAB/PB nº 4.886) e Vitor Maciel 
Costa (OAB/PB nº 16.250).
PACIENTE: Rafael Pereira de Albuquerque.
IMPETRADO: Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PACIENTE 
CONDENADO NA  JUSTIÇA  COMUM  E  ABSOLVIDO 
IMPROPRIAMENTE  NA  JUSTIÇA  MILITAR. 
TRATAMENTO  AMBULATORIAL  FIXADO  PELA 
JUSTIÇA  CASTRENSE.  AMEAÇA  DE  PRISÃO  PELO 
CRIME  COMUM.  CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE  LIBERDADE  POR  MEDIDA  DE  SEGURANÇA. 
COMPETÊNCIA DO   JUÍZO  DA EXECUÇÃO  PENAL. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

Depois de passada em julgado a sentença penal 
condenatória, cabe ao juízo da execução cumprir a pena 
imposta ou mesmo substituí-la por medida de segurança, se 
assim entender adequado ao caso concreto (art. 66, V, “b”  da 
lei nº 7.210/84).

Dessa maneira, o Tribunal de Justiça não pode, sob a 
alegação de inimputabilidade do paciente, deferir-lhe salvo 
conduto, substituindo-se, por via oblíqua, o juízo competente 
para examinar a matéria, sob pena de supressão de instância e 
de violação ao juiz natural.

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 DENEGAR A ORDEM.



RELATÓRIO

Sosthenes Marinho da Costa e Vitor Maciel Costa impetraram 
habeas corpus preventivo em favor de Rafael Pereira de Albuquerque e apontaram 
como autoridade coatora o juízo da 5ª vara criminal da comarca de Campina Grande, 
afirmando que o paciente restou condenando por decisão transitada em julgado a pena 
de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão (em regime inicialmente fechado), além 
de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática de roubo duplamente circunstanciado.

Aduziram, no  entanto, que o réu teve sua inimputabilidade 
declarada na justiça militar, que, ao julgá-lo pelo crime de deserção, aplicou-lhe medida 
de segurança de internação hospitalar, posteriormente convertida em tratamento 
ambulatorial. Em síntese, pugnaram pelo deferimento da ordem, a  fim  de  evitar  o 
encarceramento do réu.

Ao apreciar o pedido liminar, o primitivo relator indeferiu-o, 
ocasião em que determinou a notificação da autoridade coatora, que, em suas 
informações, limitou-se a dizer-se impossibilitada de  prestar maiores esclarecimentos, 
por não dispor fisicamente dos autos do processo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça inclina-se pela 
denegação da ordem.

É o relatório. 
VOTO:

O paciente – soldado reformado por invalidez da PM/PB (fl. 50) 
– respondeu a duas ações penais distintas: (a) a primeira (001.2006.006903), referente 
ao crime de roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de 
arma de fogo), tramitou na 5ª vara criminal de Campina Grande e dela resultou a 
aplicação de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, por crime 
ocorrido em fevereiro de 2006; (b) a segunda (nº 200.2007.014640-8), referente ao 
crime de deserção, correu na vara militar da capital e dela decorreu a aplicação de 
medida de segurança, por ilícito ocorrido em março de 2007.

Em ambos os processos, todavia, houve exame judicial acerca 
da saúde mental do agente, mas os resultados foram diferentes: a justiça comum 
reconheceu a semi-imputabilidade do autor, ensejando a sua condenação com a causa 
de diminuição da pena do art. 26, parágrafo único do CP; a justiça castrense declarou-
o inteiramente inimputável, fixado-lhe, inicialmente, a internação em hospital de 
custódia e, em seguida, o tratamento ambulatorial.

Em verdade,  os impetrantes dizem  que o paciente estaria na 
iminência de sofrer ilegítima restrição em sua liberdade, já que a decisão condenatória 
proferida pela justiça comum transitou em julgado em dezembro de 2014. Como o 
favorecido acha-se cumprindo medida de segurança meramente restritiva, estaria prestes 
ser recolhido ao cárcere. Em resumo: o fundamento da impetração é a suposta 
superveniência de doença mental do paciente, o que autorizaria a concessão de seu 
salvo conduto, tendo em vista a providência adotada pela justiça especializada.

A tese, porém, não me parece robusta para justificar o 
mandamus preventivo, por duas razões distintas e associadas: (i) depois de transitada 



em julgado a sentença penal condenatória, a competência para converter a pena em 
medida de segurança substitutiva é do juízo da execução penal e (ii) via de 
consequência, o Tribunal não poderia –  substituindo-se, por via oblíqua, ao juízo 
competente –  impedir a prisão do paciente, sob a alegação de que ele faria jus à 
conversão da pena.

Diz a lei da execução penal:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
V - determinar:
(...)
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição 
da pena por medida de segurança;”

De fato, o exame acerca da sanidade mental do paciente pertence 
ao juízo executório (juízo a quo) e não ao juízo ad quem, que não poderia, diretamente, 
conhecer da matéria, usurpando a competência do primeiro. A rigor, mesmo não 
havendo pedido expresso dos impetrantes nesse sentido, a medida jurisdicional por 
eles perseguida – obstrução à prisão do paciente, em razão da doença mental que 
sobreveio à prática delitiva –  não pode, repito, ser deferida aqui, sob pena de 
indevida supressão de instância. Veja-se, ilustrativamente, julgado do Superior 
Tribunal de Justiça acerca de caso assemelhado:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DA DEFESA. PEDIDOS 
DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE INTERNAÇÃO EM 
ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO FORMULADOS 
DIRETAMENTE NO E. TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE 
APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Corretamente decidiu o e. Tribunal a quo, no sentido de que os 
pedidos de progressão de regime e de internação em 
estabelecimento psiquiátrico devem, necessariamente, ser 
submetidos em primeiro lugar ao Juízo da Execução, ex vi do art. 
66, inciso III, alínea b, e inciso V, alínea d, da Lei nº 7.210/84, sob 
pena de indevida supressão de instância (Precedentes).
Recurso ordinário desprovido.
(RHC 19.996/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 17/10/2006, DJ 18/12/2006, p. 409)

A pretensão dos impetrantes torna-se ainda evidente, se 
considerada a causa de pedir descrita na peça vestibular e delineada pelo art. 108 e art. 
183 da lei nº 7.210/84. Ora, se é verdade que “o condenado a quem sobrevier doença 
mental será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (art. 108), é 
igualmente verdadeiro que “quando, no curso da execução da pena privativa de 
liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz”  - 
evidentemente o juiz da execução penal – “de ofício, a requerimento do Ministério 
Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a 
substituição da pena por medida de segurança” (art. 183). 

Não bastasse tudo isso, acrescento um último tópico em reforço 
ao que tenho afirmado neste estudo: nos autos, não há registro de pedido formulado ao 
juízo competente. Logo, a vontade dos impetrantes obterem diretamente do tribunal a 
medida requerida –  nem que, para tanto, suplantem um grau de jurisdição e retirem a 
matéria do seu juízo natural – parece-me palmar.



ANTE O EXPOSTO, DENEGO A ORDEM.

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


