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

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2013394-61.2014.815.0000) 
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE: Genival Veloso de Franca Filho e outros
IMPETRADO  : Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cabedelo
PACIENTE      : Luciano de Lima Soares

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Condenação. Regime 
aberto.  Manutenção  da  prisão  preventiva.  Inexistência  de 
motivos justificadores. Ilegalidade da prisão. Constrangimento 
ilegal configurado. Concessão da ordem.

- Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão do  
paciente  sem  a  existência  de  motivos  que  a  justifiquem,  
mormente  quando  fixado,  na  condenação,  o  regime  aberto  
para cumprimente de pena.

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 conceder a ordem de Habeas Corpus, 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 
Genival Veloso de Franca Filho e outros em favor de Luciano de Lima Soares, 
que  tem por  escopo  impugnar  a  decisão  que  manteve  a  prisão  preventiva  do 
paciente.

Afirma  que  o  paciente  foi  preso  em flagrante  delito,  no  dia 
12/09/2013 e  teve  sua  prisão  convertida  em preventiva  em 26/09/2013,  sob  o 
fundamento da garantia da ordem pública. 

Sustenta que aquele foi condenado por ter praticado o crime de 



corrupção de menores e roubo qualificado a uma pena de 07 (sete) anos e 09 
(nove)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  semiaberto,  todavia  a 
magistrada  a quo manteve a prisão preventiva do réu, ora paciente, mantendo-o 
recolhido à prisão para dar início à pena privativa de liberdade.

Assegura  que  a  prisão  do  paciente  é  ilegal,  isto  porque  o 
fundamento  da  preventiva,  na  fase  processual,  não  fora  para  assegurar  a 
aplicação da lei penal, mas sim para a garantia da ordem pública, bem como a 
manutenção  dessa  prisão  impõe  ao  paciente  uma pena  mais  gravosa  do  que 
aquela da condenação.

Por  fim,  requer  o  deferimento  da  medida  liminar,  com  a 
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento 
final do writ e, no mérito, a concessão da ordem.

Junta documentos de fs. 14/44.

Informações prestadas pela instância monocrática, fs. 55/56.

Liminar deferida (fs. 58 e 59).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem. (fs. 
69/71).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser concedida. 

Analisando os autos, vê-se que o paciente foi preso e condenado 
por ter cometido os crimes dos arts. 157, §2º, I e II, do CP e 244-B, da Lei nº 8.069/90 a 
uma pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias 
multa,  a  ser  cumprida,  saliente-se,  no  regime  ABERTO (f.  18),  e  não  no  regime 
semiaberto, como afirma a impetração.

Todavia,  a  magistrada  a  quo,  manteve  a  prisão  do  réu,  ora 
paciente, nos seguintes termos:

Havendo o réu respondido a todo o processo sob custódia  
preventiva, para fins de assegurar a futura aplicação da lei  
penal, mantenho sua prisão processual, notadamente porque 
deverá  ser  novamente  recolhido  para  dar  início  à  pena 
privativa de liberdade a ele aplicada, ainda que em regime 
menos gravoso (f. 18).

É contra esta decisão que o presente habeas corpus insurge-se.



Pois bem. Nota-se que a manutenção da prisão do paciente é 
ilegal, primeiro porque o regime de cumprimento de pena imposto na sentença foi o 
aberto, bem como, a prisão preventiva daquele foi decretada, anteriormente, com base 
na garantia da ordem pública, requisito diverso do utilizado na decisão acima transcrita, 
não existindo nos autos, qualquer indícios de que o paciente venha a atrapalhar a 
aplicação da lei penal. 

Outrossim, o fato de o réu, ora paciente, ter permanecido preso 
durante toda a instrução criminal não é razão plausível para negar-lhe o direito de 
aguardar o recurso de apelação em liberdade, salvo se existam reais motivos que 
ensejam a manutenção da prisão cautelar, o que não é o caso dos autos.

Logo, se a sentença ainda não transitou em julgado, o réu não 
pode ser considerado culpado. Ademais, na hipótese em apreço, a sua provável 
condenação já foi fixada nas instâncias inferiores: cumprimento de pena em regime 
aberto.  Exigir que o paciente aguarde o desfecho do seu recurso recluso (f. 56- 
informações  de  que  foi  interposta  apelação),  sem  dúvida,  configura 
constrangimento ilegal, em razão do desvio de execução. 

Ante o exposto,  concedo a ordem,  ratificando os termos da 
medida liminar.

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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