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ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2013413-67.2014.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTES: Raimundo Cezário de Freitas e outro
PACIENTE : Raimundo Neudo Pereira da Silva

PROCESSUAL PENAL.  Habeas  Corpus.  Roubo  duplamente 
majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 
Condenação.  Direito  de  recorrer  em liberdade.  Negativa  em 
virtude de revelia decretada. Paciente que permaneceu solto à 
instrução  processual  criminal.  Constrangimento  ilegal 
caracterizado. Concessão.

- Ao sentenciar, o juiz deverá observar se estão presentes os  
motivos que ensejaram a respectiva segregação cautelar, para,  
só assim, mediante fundamentação concreta, fulcrada em pelo  
menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo  
Penal - CPP-, determinar se o condenado tem ou não o direito  
de apelar em liberdade.

-  A decretação da revelia no processo e a não intimação do  
acusado para os demais atos, não faz emergir os pressupostos  
aptos para a decretação da custódia cautelar, ainda mais tendo  
aquele permanecido solto a instrução processual criminal.

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 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 de liminar, impetrado por 
Raimundo Cezário de Freitas e outro, em favor de Raimundo Neudo Pereira da Silva, 
que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Uiraúna, que lhe negou o direito de apelar em liberdade.



Alegam os impetrantes, em resumo, que o paciente respondeu,  a 
partir  da concessão da ordem de  Habeas Corpus perante este Tribunal  de Justiça,  a 
instrução em liberdade.

Relatam, ainda, que, após o procedimento criminal,  o paciente foi 
condenado nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, descontando-se a detração 
do período em que permaneceu em prisão cautelar, a pena privativa de liberdade de 05 
(cinco) anos e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime semiaberto,  
ocasião em que o Juiz de primeiro grau negou-lhe o direito de apelar da sentença em 
liberdade, alegando que fora decretada a revelia do réu no curso do processo.

Informam, outrossim, que seu constituinte não tomou postura furtiva, 
uma vez que não mudou de endereço, apenas tendo, no dia de sua intimação, deslocado-
se para a Cidade de Icó/CE, para dirimir assuntos pessoais, regressando no dia seguinte. 

Destacam que mesmo com a revelia decretada, em 05 de outubro de 
2012, o paciente compareceu, espontaneamente, a todos os demais atos processuais.

Aduzem, ademais, que “...admitir que o paciente permaneça preso,  
aguardando o julgamento do recurso de apelação que pretende ver reformada a sentença  
condenatória prolatada pelo juiz singular, se reveste mais uma vez em excesso por parte  
do juiz singular, pois a própria reprimenda definitiva (regime semiaberto) concede o direito  
do  paciente  sair  da  prisão durante  o  dia  para  trabalhar  e  recolher-se  ao presídio  no  
período noturno, feriados e finais de semana...” (f. 05). 

Destacam, ainda,  que durante todo o desenvolver  do processo,  o 
paciente  não  representou,  em  momento  algum,  ameaça  à  ordem  pública,  à  ordem 
econômica, à instrução criminal ou se furtou da aplicação da lei penal.

Ao final, pugnam pela concessão de liminar, a fim de o paciente ter o 
direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que permaneceu ao longo de 04 (quatro)  
anos  a  instrução  em  liberdade  e,  no  mérito,  pugnam  pela  ratificação  da  medida  de 
urgência (fs. 02/08).

Documentos juntados (fs. 09/34).

Informações prestadas (fs. 44/45).

Liminar deferida (fs. 47/49).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela concessão 
da ordem (fs. 55/59).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator

A ordem deve ser concedida.



- DA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE

Ora, como cediço, ao sentenciar, o Juiz deverá observar se estão 
presentes os motivos que ensejaram a respectiva segregação cautelar, para, só assim, 
mediante fundamentação concreta, fulcrada em pelo menos um dos requisitos do art. 312 
do  Código  de  Processo  Penal,  determinar  se  o  condenado  tem ou  não  o  direito  de 
recorrer em liberdade, observado o disposto no parágrafo único do art. 387 do mesmo 
estatuto processual.

Inicialmente,  observe-se  que  o  Juiz  a  quo negou  o  direito  do 
paciente de recorrer em liberdade pelo motivo daquele ter sido considerado revel durante 
o curso da instrução, não apontando qualquer outro pressuposto insculpido no art. 312 do 
citado diploma processual penal, para subsidiar a prisão do paciente, senão vejamos:

“(...)  Não  concedo  aos  sentenciados  o  direito  de  recorrer  em 
liberdade, uma vez que fora decretada a revelia de ambos os réus no  
curso do processo. Expeçam-se os alvarás de prisão (...)” (f. 22).

Muito bem. Com efeito, entendemos que a decretação da revelia no 
processo  e  a  não  intimação  do  acusado  para  os  demais  atos,  não  faz  emergir  os 
pressupostos aptos para a decretação da custódia cautelar.

Como se observa, o paciente permaneceu quase 04 (quatro) anos, a 
partir  da concessão da ordem de  Habeas Corpus n.  049.2010.000476-8/001 por  esta 
Corte de Justiça, em 09 de junho de 2011, a instrução livre (f. 24 – alvará de soltura), 
todavia, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, baseando-se a sentença na sua 
revelia, sem relacionar qualquer outro motivo para sua segregação.

Nesse contexto, há de se reconhecer que a revelia já existia desde 
sua decretação durante o curso do processo criminal.  Dessa forma, se não foi  causa 
suficiente para o encarceramento do paciente durante a instrução, não pode, somente 
após a sua condenação, revestir-se de tal aptidão. 

Acerca do tema,  colacionamos entendimento  recente  do Superior 
Tribunal de Justiça:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
DROGAS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RECORRENTES 
SOLTOS DURANTE A INSTRUÇÃO.  DIREITO DE AGUARDAR A 
APELAÇÃO EM LIBERDADE. RECURSO PROVIDO. 1 -  A revelia,  
por  si  só,  não  legitima  a  prisão,  por  ocasião  da  sentença  
condenatória,  se  os  recorrentes  ficaram  soltos  durante  a 
instrução e não há nenhum fato novo apto a dar supedâneo à 
prisão. 2.  Não cabe  ao Tribunal  de origem,  em sede de habeas  
corpus, agregar novos fundamentos para justificar a medida extrema.  
3  -  Recurso  ordinário  conhecido  e,  nesta  extensão,  provido  para  
assegurar  aos  recorrentes  o  direito  de  aguardar  o  julgamento  da 
apelação em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos”  
(RHC 44.031/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014)



De mais a mais, o paciente foi condenado, consoante atesta a cópia 
da sentença condenatória de fs. 16/22 a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) 
anos e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime semiaberto.
 

Assim,  considerando  a  inviabilidade  de  prisão  cautelar  como 
antecipação de pena, não vislumbramos razão para o paciente permanecer encarcerado 
em processo que foi condenado no regime mais brando do que o fechado.

Evidente, portanto, que o caderno processual não fornece qualquer 
indicativo  que  justifique  a  reforma  da  liminar  para  que  seja,  em  decisão  de  mérito, 
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.

- DISPOSITIVO
Ante o exposto,  concedo a ordem de  Habeas Corpus, mantendo, 

para tanto, os termos da liminar então deferida (fs. 47/49).

É o voto.1

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 Manoel Henrique Serejo da Silva, 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, 12 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-
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