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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS nº 2013907-29.2014.815.0000  – Vara Única da Comarca
de Rio Tinto
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Diego da Costa Soares
PACIENTE: Joebson Fabrício do Nascimento

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PARA
DETERMINAR AO JUÍZO DE 1º GRAU QUE EXPEÇA
GUIA VEP. MATÉRIA AFEITA O JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL. VIA INADEQUADA. WRIT PREJUDICADO.

A expedição de guia de execução para cumprimento
de pena em Comarca diversa é da competência do
Juízo da Execução Penal, e como tal não pode ser
apreciada pela  via  do  Habeas  Corpus,  por  não  se
encartar em nenhuma das hipóteses previstas no art.
648 do CPP.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus, acima identificados,

A C O R D A  a Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos
termos do voto do Relator. 

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Diego da Costa Soares, em favor de Joebson Fabrício do
Nascimento, qualificado  na  peça  inicial,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Rio Tinto/PB (fls. 02/11). 

Em  suas  razões,  aduz  o  impetrante  que  o  paciente,
cumprindo pena no regime semiaberto, por falta de educação formal, saiu da
comarca  de  Rio  Tinto  para  morar  em Natal/RN,  para  buscar  trabalho  para
sustentar a família, mas foi capturado em 20/10/2014.

Alega que, após a prisão, ajuizou pedido para continuar a
cumprir  pena  no  regime  semiaberto  na  Comarca  de  Natal/RN,  o  que  foi
indeferido,  mas  o  Magistrado  entendeu  que  o  cumprimento  de  pena  deva
ocorrer na mencionada Comarca.
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Aduz  que  a  decisão  data  de  11/11/2014,  mas,  até  a
presente  data,  não  foi  expedida  a  guia  de  execução  penal,  o  que  impede
qualquer apreciação do juízo da Comarca da Capital potiguar.

Por fim, pugnou pela expedição de alvará de soltura com
transferência  da  pena  para  a  Comarca  de  Natal/RN  para  cumprimento  do
restante da pena em regime semiaberto.

Informações  prestadas  às  fls.  40,  quando  o  Magistrado
esclareceu que a  guia de recolhimento já foi  devidamente encaminhada ao
Juízo das Execuções Penais de Natal/RN, aonde se encontra preso o paciente,
sendo, portanto, transferido seu domicílio de execução penal.

Em  parecer  oral,  opinou  a  d.  Procuradoria  pela
prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

O objetivo do impetrante, no presente caso, é que o juízo
mencionado como autoridade coatora expeça a respectiva guia de execução
penal da pena que já teve deferido pedido para cumprimento na Comarca de
Natal/RN.

Contudo,  a  pretensão  em  comento  não  se  amolda  à
finalidade  a  que  se  destina  o  habeas  corpus,  cujo  desiderato  se  volta  a
preservar o direito fundamental da liberdade de ir e vir, conforme preconizam a
Carta Magna e o Código de Processo Penal, não servindo, pois, de instrumento
para tratar de questões relativas a expedição de guia de execução de pena.

Sobre o assunto, eis o que diz a jurisprudência:

HABEAS  CORPUS.  TRANSFERÊNCIA  DE  GUIA  DE
EXECUÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  MATERIAL  NÃO
AFETA  À  HABEAS  CORPUS.  PROGRESSÃO  DE
REGIME.  NECESSIDADE  DO  EXAME  DE
REQUISITOS  DE  NATUREZA  SUBJETIVA,
IMPOSSÍVEL  DE  SEREM  AFERIDOS  NA  VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA.
NÃO CONHECIDO. 1- A transferência  de guia  de
execução para cumprimento de pena em Comarca
diversa  é  da  competência  do  Juízo  da  Execução
Penal, e como tal não pode ser apreciada pela via
do  Habeas  Corpus,  por  não  se  encartar  em
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nenhuma das hipóteses previstas no art.  648 do
CPP.  2.  Incidentes  da  execução  que  devem  ser
resolvidos na via adequada ou, em segundo grau,
mediante  recurso  de  agravo,  pois  o  remédio
heróico  não  pode  ser  utilizado  como  sucedâneo
recursal.  HC  não  conhecido.  (TJMG;  HC
1.0000.14.029279-8/000;  Rel.  Des.  Paulo  Cézar
Dias; Julg. 27/05/2014; DJEMG 03/06/2014) 

Assim, não há como se conhecer do pedido, visto que seu
objetivo não se encaixa na finalidade ao qual se destina o habeas corpus.

Ademais, consoante informações prestadas pelo Magistrado
de 1º grau, a guia de execução penal já foi expedida e encaminhada ao Juízo
das Execuções Penais de Natal/RN, aonde está preso o paciente.

De forma que, em todo caso, o conhecimento do presente
writ resta prejudicado.

Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem mandamental.

É o meu voto.

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

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 03 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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