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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2013927-20.2014.815.0000)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   : Gildásio Alcatara Morais e Adelk Dantas Souza
IMPETRADO     : Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande
PACIENTE        : José Anchieta Silva Bezerra

EXECUÇÃO PENAL.  Habeas Corpus. Progressão de regime. 
Impossibilidade  de  dilação  probatória.  Ausência  de  flagrante 
ilegalidade.  Demora  na  remessa  do  agravo  de  execução. 
Informações  da  autoridade  coatora.  Agravo  de  execução, 
devidamente,  encaminhado  à  instância  superior.  Perda  do 
objeto. Ordem prejudicada.

-  O  Habeas  Corpus  é  meio  impróprio  para  a  obtenção  de  
benefício  relativo  à  execução  da  pena,  tendo  em  vista  a  
incabível dilação probatória que se faria necessária ao exame  
da  presença  dos  requisitos  exigidos  para  a  concessão  da  
benesse legal.

- Tendo o agravo de execução sido, devidamente, remetido ao  
Tribunal ad quem, resta prejudicada a ordem pela alegação de  
demora para seu encaminhamento pelo Juízo a quo. 

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus com pedido de liminar,  impetrado por 
Gildásio Alcatara  Morais e  Adelk  Dantas Souza  em favor  de  José Anchieta  Silva 
Bezerra.

Alega,  em  síntese,  que  o  paciente  possui  4  (quatro)  guias  de 
execução penal. Na primeira deve cumprir o equivalente a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 



(quinze) dias; na segunda o cumprimento da pena é de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses; 
a terceira guia determina o período de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, e a quarta guia 
também ordena o período de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, totalizando o período de  
18 (dezoito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias. 

Sustenta que já cumpriu 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, e atende 
aos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime, contudo, o magistrado 
a quo entendeu que não havia ainda preenchido tais requisitos, e indeferiu o pedido de 
progressão do regime fechado para o semiaberto.

Afirma que apresentou agravo em execução no mês de setembro e 
até  a  data  da  propositura  desse  remédio  constitucional,  os  autos  não  haviam  sido 
remetidos para esta instância.

Requer  a  concessão  da  liminar  para  que  seja  expedida 
imediatamente Carta de Ordem para que o juiz da Vara de Execução Penal realize, de 
imediato, audiência admonitória, observando o art. 112 da LEP; e, no mérito, requer a 
concessão da ordem (fs. 02/07).

Juntou documentos (fs. 08/48).

Informações prestadas às fs. 56/57.

Liminar deferida (f. 59).

A Procuradoria-Geral  de Justiça  opina  pelo não conhecimento da 
ordem. (fs. 66/68).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser julgada prejudicada.

- DA REMESSA DO AGRAVO EM EXECUÇÃO

Analisando os autos, vê-se que o pedido liminar foi  deferido para 
que o agravo em execução protocolado pelo ora paciente fosse remetido a esta Corte 
que, segundo a defesa, não havia sido remetido.

Pois bem. É cediço que  o  Habeas Corpus não é o recurso cabível 
para a obtenção de benefício relacionado à execução da pena, tendo em vista a dilação 
probatória que se faria necessária para o exame da presença dos requisitos exigidos à 
concessão das benesses legais – o que é incabível na via eleita.

Neste sentido, segue julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, senão vejamos:

O habeas corpus, contudo, não pode ser utilizado como um  
"super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos,  
devendo  se  conformar  ao  propósito  para  o  qual  foi  
historicamente  instituído,  é  dizer,  o  de  impedir  ameaça  ou  



violação  ao  direito  de  ir  e  vir,  nos  casos  de  flagrante  
ilegalidade, não ocorrente na espécie” (HABEAS CORPUS Nº  
104.273 - SP (2008⁄0080474-9).

Mesmo que excepcionalmente possam ser analisadas as alegações 
por meio de writ, tais apreciações só são aceitas se evidenciado, por um simples exame 
dos autos, flagrante constrangimento ilegal a amparar urgente saneamento, o que não é a 
hipótese in casu, conforme se verifica do relatado pela instância monocrática (fs. 56 e 57).

E, ainda que essa não fosse a hipótese dos autos, constata-se, de 
acordo com as informações prestadas pelo Magistrado a quo (fs. 90/91), que o agravo de 
execução  já  foi  remetido  a  esta  superior  instância,  restando  prejudicada,  portanto,  a 
análise do presente Habeas Corpus ante a  perda de seu objeto.

- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo a ordem prejudicada.

É o voto1.

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,  e  Desembargador 
Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

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, 10 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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