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HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  TRÁFICO  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  EXCESSO  DE  PRAZO.
REMESSA  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  E
CONSEQUENTE  EXPEDIÇÃO  DA  GUIA
PROVISÓRIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.  DIREITO  DE  APELAR  EM
LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE  A  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.
MANUTENÇÃO DA PRISAÕ  PREVENTIVA EM
SEDE  DE  SENTENÇA.  DECISÃO
FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM

Não há que se falar em excesso de prazo quando
o  rito  processual  segue  seu  ritmo  escorreito,
devendo seu curso atender  à razoabilidade e à
particularidade de cada caso.

Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá apelar em
liberdade.

Subsistindo os motivos ensejadores da custódia
preventiva,  deve  o  réu  permanecer  preso  após
sua  condenação,  principalmente  se  foi  mantido
preso durante toda a instrução criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C  O  R  D  A  a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  denegar a  ordem,  nos  termos  do  voto  do
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relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar, impetrado pelos

Beis.  José  Guedes  Dias  e outros em  favor  de  Damião  Barbosa  de  Lima,

apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé.

Alegam,  em  suma,  os  impetrantes  que  o  paciente  sofre

constrangimento ilegal devido à morosidade na remessa dos autos ao TJPB, bem

como pela não expedição da Carta de Guia. Alegam que o paciente já está preso por

força de prisão preventiva a mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma previsão para

os autos subirem ao TJPB nem para o julgamento do recurso interposto. 

Pugnam,  portanto,  pela  concessão  de  liminar,  para  que  seja

determinado ao Juízo processante a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça,

no prazo de 24 h, com a consequente expedição de Guia Provisória, objetivando a

devida  prestação  jurisdicional,  consubstanciada  no  julgamento  do  recurso  de

apelação  interposto.  No  mérito,  suplicam  pelo  direito  do  paciente  aguardar  o

julgamento  do  recurso  em liberdade,  sendo  revogada  a  prisão  preventiva  a  ele

imposta.

Ao prestar as informações solicitadas (f. 58), a autoridade dita coatora

comunica que houve sentença de mérito prolatada em 24/10/2014, condenando o

paciente a uma pena de 10 (dez) anos e 800 (oitocentos) dias-multa pela prática dos

crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, sendo denegado o direito de

recorrer em liberdade, estando a presente ação penal no aguardo do trânsito em

julgado para acusação, existindo recursos apelatórios interpostos pela defesa.

Às fls. 60/61, a liminar perseguida foi indeferida.

A Procuradoria  de Justiça,  através do parecer de fls.  63/65,  opinou
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pela denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

 

A  pretensão  dos  impetrantes,  no  presente  mandamus,  é  de  ver

cessado o constrangimento que sofre o paciente, baseando-se  a) no excesso de

prazo para a remessa dos autos ao TJPB e a consequente expedição da Carta de

Guia  Provisória; b)  direito  do  paciente  aguardar  o  julgamento  do  seu  recurso

apelatório em liberdade.

Constata-se, das informações apresentadas (f. 58) pela autoridade dita

coatora, que houve sentença de mérito prolatada em 24/10/2014, tendo a defesa

dos  réus  manejado  recursos  apelatórios,  estando  a  ação  penal  aguardando  o

trânsito em julgado para a acusação.

Assim, entendo não se configurar o excesso de prazo alegado, tanto

mais  no  caso  vertente,  onde  existem  4  (quatro)  réus,  com  interposição,

simultaneamente, de vários apelos contra a decisão condenatória, o que demanda

certo lapso temporal para apresentação de razões e contrarrazões aos recursos, até

que os autos estejam prontos para remessa à instância superior.

Ademais,  pela  movimentação  do  referido  processo  (n.  original

035.2010.001.484) junto ao banco de dados do TJPB, percebe-se que a juntada da

apelação mencionada se deu no dia 02/03/2015, estando os autos, após trânsito em

julgado para a acusação, conclusos para despacho no dia 19/03/2015.  Portanto, até

esse  instante,  a  apelação  interposta  segue  seu  curso  normal,  dentro  de  prazo

razoável para a remessa à instância superior.

Quanto  à  questão  da  expedição  de  Guia  Provisória  alegada  no

presente mandamus,  importa  consignar  que  esse  aspecto  já  foi  explorado  na

sentença condenatória que culminou na punição do paciente, como se observa pela
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leitura da fl. 44 acostada aos autos.

 Verifica-se que o paciente foi  condenado a uma reprimenda de 10

(dez) anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa,  sendo fixado o

regime fechado para o início de cumprimento da pena.

A prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi mantida na

sentença  proferida,  sendo  constatado  pela  magistrada  que  ainda  se  encontram

presentes os seus fundamentos, na medida em que necessária à garantia da ordem

pública e da aplicação da lei penal. Sustenta ainda que não se vislumbra, dos autos,

qualquer  fato  novo que viesse a  desconstituir  a  conjuntura  em vigor  quando da

decretação da medida cautelar de segregação.

Com acerto, justifica a Juíza sentenciante que:

Atendendo  à  previsão  do  art.  2º,  parágrafo  3º  da  Lei  n.
8072/90,  denego ao denunciado o direito de apelar em
liberdade, tendo em vista a natureza do crime em cujas
penas foi condenado e ao fato de ser contraditória sua
liberdade após a presente condenação, na medida em
que  se  configuraria  sério  incentivo  à  criminalidade,
contrariando o senso geral  de  Justiça (sem grifos no
original).

Resta bem fundamentada, portanto, a decisão da magistrada prolatora

da sentença condenatória, quando denegou ao ora paciente o direito de apelar em

liberdade, consoante determinação contida no art. 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90 (Em

caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá

apelar em liberdade).

Desta feita, não merece guarida o pleito formulado pelo paciente, uma

vez  que,  na  hipótese,  a  negativa  do  benefício  de  recorrer  em  liberdade  foi

satisfatoriamente  justificada  face  à  permanência  dos  motivos  que  autorizaram a

custódia cautelar do paciente. E ainda, o direito de apelar em liberdade da sentença

condenatória não deve se aplicar ao réu preso desde o início da instrução criminal
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em decorrência de prisão em flagrante ou de prisão preventiva. 

Sobre o tema, colhamos os seguintes julgados que contêm a intelecção

que deve ser aplicada ao presente caso concreto:

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  LIBERDADE
PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. EXCESSÃO DE PRAZO
NÃO  CONFIGURADO.  DIREITO  DE  APELAR  EM
LIBERDADE. REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
OCORRENCIA.  ORDEM  DENEGADA.  1.  O  código  de
processo  penal  não  estabelece  um  prazo  rígido  para  a
entrega da tutela jurisdicional, quer se trate de réu preso ou
não, face às inúmeras intercorrências possíveis, cabendo ao
magistrado, atento ao princípio da razoabilidade e diante do
caso concreto, decidir sobre a necessidade de manter o réu
na prisão. 2- não terá o réu direito de apelar em liberdade
considerando que o réu respondeu ao processo preso,
desde  sua  prisão  em  flagrante,  bem  como  que  não
houve mudança da base fática que recomende revisão
dos  fundamentos  que  subsidiaram  o  Decreto  de
custódia  cautelar. 3.  Foram  comprovadas,  após  regular
processamento  desta  ação  penal,  a  materialidade  e  a
autoria  delitivas,  bem  como  o  fato  de  que  há  um  risco
considerável de reiteração de ações delituosas por parte do
réu  e  as  particulares  circunstâncias  do  caso  (tráfico
internacional  de  considerável  quantidade  de  droga
(671.600g) com prisão em flagrante) revelam a necessidade
da  manutenção  da  prisão  preventiva  como  garantia  da
ordem pública. E mais, não há prova nos autos de que o réu
possua ocupação lícita, tampouco residência fixa no distrito
da culpa, o que reforça a necessidade de manutenção da
prisão para a garantia da aplicação da Lei penal. 4. Ordem
denegada. (TRF 3ª R.; HC 0019806-11.2014.4.03.0000; MS;
Quinta  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Paulo  Fontes;  Julg.
23/03/2015; DEJF 31/03/2015; Pág. 870) (DESTAQUES DE
AGORA).

 HABEAS  CORPUS.  CONDENAÇÃO  POR  TRÁFICO  DE
DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
DENEGAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
REQUISITOS  DO  ART.  312  DO  CPP  NITIDAMENTE
PRESENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO COMO FORMA
DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA
LEI  PENAL.  BONS  ANTECEDENTES  E  OCUPAÇÃO
LÍCITA.  CONDIÇÕES  INSUFICIENTES.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  INOCÊNCIA.  ARGUMENTO
IMPROCEDENTE.  Subsistindo  os  motivos  ensejadores
da custódia  preventiva,  deve  o  réu  permanecer  preso
após sua  condenação,  principalmente  se  esta  se  deu
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pelos graves crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico na forma do art. 282, II, CPP. Os atributos
pessoais  do  paciente  não  podem  ser  analisados
individualmente, sem que seja considerado todo o contexto
dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade
social  e  à  manutenção  da  ordem  pública,  fundamentos
esses essenciais à análise da necessidade da manutenção
de qualquer  prisão cautelar.  O princípio  da presunção da
inocência  não  influi  na  análise  da  necessidade  da
manutenção  da  prisão  cautelar,  mas  apenas  impede  a
antecipação  dos  efeitos  da  sentença.  (TJMG;  HC
1.0000.15.015127-2/000;  Rel.  Des.  Alberto  Deodato  Neto;
Julg.  17/03/2015;  DJEMG  27/03/2015)(SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PÁRA O TRÁFICO DE
DROGAS.  DENEGAÇÃO  DO  DIREITO  DE  APELAR  EM
LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME
ABERTO.  DISCUSSÃO  INOPORTUNA.  DECISÃO
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.  PACIENTE  QUE  FOI
MANTIDO  PRESO  DURANTE  TODA  A  INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM  DENEGADA.  Subsistindo  os  motivos
ensejadores  da  custódia  preventiva,  deve  o  réu
permanecer  preso  após  sua  condenação,
principalmente  se  foi  mantido  preso  durante  toda  a
instrução criminal. A via estreita do writ  não é adequada
para discussão acerca de eventual abrandamento do regime
prisional do sentenciado e/ou substituição de pena. (TJMG;
HC  1.0000.15.015391-4/000;  Rel.  Des.  Walter  Luiz;  Julg.
24/03/2015; DJEMG 31/03/2015)(DESTAQUES DE AGORA)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. (ART. 155, § 4º, I, II E
IV,  DO  CÓDIGO  PENAL).  FURTO  QUALIFICADO.
RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE.
NEGATIVA DO  DIREITO  DE  APELAR  EM  LIBERDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO
DE  GUIA  DE  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DA  PENA.
COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO.
-  Inexiste  ilegalidade  na  sentença  condenatória  que,
avaliando todas as circunstâncias do fato criminoso e
as  condições  pessoais  do  réu,  julga  necessária  a
manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem
pública.
-  A orientação desta Corte é no sentido de que não há
lógica  em deferir  ao  condenado  o  direito  de  recorrer
solto quando permaneceu preso durante a persecução
criminal,  se  presentes  os  motivos  para  a  segregação
preventiva (RHC 53.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
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QUINTA TURMA, DJe 19/12/2014).
- Verificada a expedição de guia de execução provisória da
pena  em  regime  semiaberto,  não  há  falar  em
incompatibilidade entre esse regime e a negativa do direito
de  recorrer  em  liberdade.  Ressalvado  o  entendimento
pessoal do relator quanto à questão. Precedentes.
Recurso desprovido.
(STJ, RHC 53.934/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA
TURMA,  julgado  em  12/02/2015,  DJe  26/02/2015)
(DESTAQUEI).

Registre-se o fato de que o paciente responde a outra ação penal por

crimes da mesma espécie junto à vara de entorpecentes da comarca da Capital

(Processo original número 0072083-14.2012.815) sendo também proferida sentença

condenatória em seu desfavor, aguardando-se o julgamento de recurso apelatório

manejado.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

  Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  que  também  funcionou  como  relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo.

Sr.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José

Marcos Navarro Serrano, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal  de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 07 (sete ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


