
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO 
HABEAS CORPUS Nº 0000545-57.2015.815.0000
RELATOR: Dr. Marcos William de Oliveira,  juiz convocado para substituir  o Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
01 IMPETRANTE: Marxsuell Fernandes de Oliveira
02 IMPETRANTE: Anna Millena Guedes de Alcantara
PACIENTE: Diego Emanuel Gonçalves de Barros
IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Criminal de Campina Grande

HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO  CONDICIONAL 
REQUERIDO. APENADO CONSIDERADO PELO JUÍZO 
DA EXECUÇÃO COMO NÃO REABILITADO  FACE A 
NOVA CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADO.  DECISÃO A SER ATACADA POR 
RECURSO PRÓPRIO ( AGRAVO A EXECUÇÃO). 
UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA. NÃO 
CONHECIMENTO.  

—  Não  restando  caracterizada  patente  ilegalidade  capaz de 
gerar  constrangimento  ilegal,  que, segundo recomendação da 
jurisprudência  admitir-se-ia a  concessão  da  ordem de  ofício, 
não  se  mostra  o  habeas  corpus via  adequada  para  revolver 
decisão proferida pelo juízo da execução criminal, devendo ser 
interposto para esse fim o agravo à execução. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em 
favor de Diego Emanuel Gonçalves de Barros, qualificado nos autos, apontando como 
autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execução da Comarca de Campina 
Grande (fl. 02/09).

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente está cumprindo 



pena em regime fechado, quando deveria ter reconhecido o direito ao pedido de 
Livramento Condicional.

O juiz da execução da Comarca de Campina Grande, apontado 
como autoridade coatora, entendeu pela inaptidão do apenado, paciente, para ingressar 
no regime aberto, por considerá-lo não reabilitado, tendo em vista que quando 
cumprindo a pena no regime semi-aberto o paciente voltou a cometer crime, tendo 
recebido condenação desfavorável prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal.

Requer o deferimento da liminar para determinar a imediata 
expedição de alvará de soltura sem óbice. No mérito, pugna pela concessão da ordem, 
confirmando a liminar. 

Juntou os documentos de fls. 09/74.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne 
Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo não 
conhecimento do habeas corpus, considerando que a via é inadequada para a análise de 
progressão do regime  (fls. 90/99).

É o relatório.
VOTO: 

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, já indeferido, 
impetrado em favor  de Diego Emanuel  Gonçalves de Barros,  qualificado nos autos, 
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execução da Comarca 
de Campina Grande (fl. 02/09).

Conforme visto alhures, objetiva o impetrante a reforma da 
decisão do Juiz da execução da Comarca de Campina Grande,que entendeu pela 
inaptidão do apenado, paciente, para ingressar no regime aberto, por considerá-lo não 
reabilitado, tendo em vista que quando cumprindo a pena no regime semi-aberto o 
paciente voltou a cometer crime, tendo recebido condenação desfavorável prolatada 
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal.

Os impetrantes apontam a ilegalidade no julgamento de 
improcedência do juízo sentenciante, centrados no fato de que teriam sido atendidos 
pelo apenado os requisitos objetivos e subjetivos apontados na legislação vigente, e que 
conforme o entendimento do juiz  o paciente  só seria  beneficiado com o livramento 
condicional no mês de junho/2015, mais de um mês após cumprido o estágio carcerário.

Como bem asseverou o magistrado o apenado deixou de atender 
ao  requisito  subjetivo,  considerando  que  este  teve  condenação  prolatada  em  seu 
desfavor face ao cometimento de novo crime, tendo que submeter-se a nova pedido de 
reabilitação nos termos do art. 28, inciso II da Lei 5.022/88.

Considerando que a nova prisão por prática de novo crime se deu 
em 10/06/2014 o apenado deve aguardar o prazo de 1 (um) ano para requerer o pedido 
de reabilitação, como bem fundamentado na decisão de fls. 57/58.

A propósito, trago à colação, precedente desta Corte:



EXECUÇÃO CRIMINAL- Pedido de .reabilitação disciplinar 
indeferido - Falta grave (LEP, art. 50 VII) - Lapso temporal de 
01 um ano não atingido - Inteligência dos arts. 28 a 30 da Lei 
Estadual 5.022/88 - Infração disciplinar caracterizada - Decisão 
correta - Manutenção - Agravo - Não provimento. - Consoante 
prevê o o art. 50, VII da LEP, comete falta grave o condenado à 
pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou 
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação tom outros presos ou com o ambiente externo 
(Incluído pela Lei n° 11.466/2007). - Evidenciada a nova falta 
grave cometida pelo apenado em data de 29.08.2013, encontrei e 
prejudicado o pedido de reabilitação disciplinar, devendo 
aguardar o prazo de 1 ano desde o cometimento desta falta para 
requerer nova reabilitação (arts. 28 a 30 da Lei n. 5.022/88). - 
Decisão mantida. Agravo não provido.(TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
20061014020148150000, Câmara criminal, Relator Des. Joás de 
Brito Pereira Filho , j. em 12-06-2014) 

Ademais, não restando caracterizada patente ilegalidade capaz 
de gerar constrangimento ilegal, que, segundo recomendação da jurisprudência admitir-
se-ia a concessão da ordem de ofício, não se mostra o habeas corpus via adequada para 
revolver decisão proferida pelo juízo da execução, devendo ser interposto o agravo à 
execução.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE 
FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO 
COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUDIÊNCIA DE 
JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.I - A Primeira Turma 
do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não 
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a 
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 
109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 
n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 
n. 117.268/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As 
Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se 
a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a 
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do 
recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. 
Ministra Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, 
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 
28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, 
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). 
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse 
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando 
cabível o recurso próprio, situação que implica o não-
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar 



configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento 
ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de 
ofício. III - Verificado o cometimento de falta grave pelo 
apenado, consistente na prática de fato definido como crime 
doloso, cuja condenação inclusive já transitou em julgado, é 
lícito ao Juízo das Execuções Criminais determinar a regressão 
de regime prisional mais gravoso, sem necessidade de audiência 
de justificação, o que não ofende o princípio da ampla defesa 
(Precedente).Habeas Corpus não conhecido. (HC 287.998/MG, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
23/10/2014, DJe 05/11/2014).

Com esses argumentos, NÃO CONHEÇO DA 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 Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Sagres Macedo Vieira, 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, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


