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HABEAS CORPUS.  CRIME DE INJURIA.  ART.
216  DO  CÓDIGO  PENAL  MILITAR.
CONDENAÇÃO.  REGIME  FECHADO.
INCONFORMISMO.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  SUPLICA  PELA  MUDANÇA  DO
REGIME  PARA  O  ABERTO.  APLICAÇÃO
ANALOGICA AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º,
al. “c”,  DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO
NO  ART.  59  DO  CÓDIGO  PENAL  MILITAR.
CONSTRANGIMENTO  NÃO  EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

Não há  como prosperar  a  pretensão  defensiva
para que o paciente cumpra a reprimenda que lhe
fora  imposta  em regime  aberto,  em analogia  a
previsão  ínsita  no  art.  33,  §  2º,  alínea  “c”,  do
Código Penal, isso porque o Código Penal Militar
possui  disposição  própria  para  os  militares
condenados a reprimendas que não excedam a
dois  anos,  como  é  o  caso  ora  em  apreço,
conforme disposto no art. 59, do CPM. 

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR  A ORDEM,  NOS  TERMOS  DO
VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

pelo  Bel.  Wendel Alves Sales de Macedo, em favor  de Geraldo Mendes

Leite, apontando como autoridade coatora, o  MM. Juízo da Vara Militar da

Comarca da Capital/PB.

Sustenta  o  Causídico,  que  o  paciente  está  a  sofrer

constrangimento  em  virtude  da  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  da

Justiça Militar do Estado da Paraíba, que o condenou pela prática do crime de

Injúria, previsto no art. 216 do Código Penal Militar, a uma pena de 30 (trinta)

dias de detenção, em regime de cumprimento de pena não declarado. 

Prossegue alegando, que no dia 05 de maio do corrente, aportou

no Gabinete do Comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, Mandado de

Prisão  em  desfavor  do  paciente,  para  o  cumprimento  da  referida  pena,

proferida nos termos da sentença transitada em julgado, determinando-se, o

seu imediato recolhimento, em regime fechado.

Aduz ainda o Impetrante, que a execução de uma pena exígua em

regime fechado destoa de vários princípios situados na Constituição Federal e

Tratados  Internacionais  de  Direitos  Humanos.  Destarte  não  existir  previsão

expressa  no  Código  Penal  Militar  acerca  dos  regimes  de  cumprimento  de

penas restritivas de liberdade, é fato inconteste que nesta situação fática, é

possível a aplicação por analogia ao art. 33, § 2º, al. “c”, § 3º, e art. 36, §§ 1º e

2º, ambos do CP.

Dessa forma, alega que o paciente não pode ser prejudicado pela

omissão do Código Penal  Militar,  no tocante ao regime de cumprimento da

pena,  tendo  em vista,  a  possibilidade  de  aplicar  analogicamente,  o  regime

aberto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido

Alvará de Soltura, possibilitando o cumprimento da pena em regime aberto,

sem prejuízo da sua escala de serviços ordinários e extraordinários,  com o

recolhimento  todas  as  noites,  pelo  prazo  fixado  na  sentença,  no  mérito,  a

concessão definitiva da ordem.

Informações  prestadas  pela  autoridade  dita  coatora  (fls.28/29),

relatando que, o paciente foi condenado pelo Conselho de Justiça Permanente,

a  uma  pena  de  30  (trinta)  dias  de  detenção,  a  ser  cumprida  no  regime

único/legal, qual seja o fechado, em quartel militar, a teor do art. 59 do CPM. 

Prossegue informando, que consta dos autos Certidão cartorária,

dando conta do trânsito em julgado para as partes, ocasião em que determinou

a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do paciente, para início do

cumprimento da pena. Por fim, afirma que conforme informações do Comando

do 14º BPM, o apenado iniciou a reprimenda no dia 06.05.2016. 

A liminar restou indeferida, (fls. 40/41).

Instada  a  pronunciar-se,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por

intermédio do Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, opinou

pela denegação da ordem (fls. 43/44)

É o relatório. 

VOTO

Como visto acima, a pretensão do impetrante, no presente Writ, é

de ver cessado o constrangimento que está a sofrer o paciente, em virtude da

sentença proferida pelo Juízo da Vara da Justiça Militar do Estado da Paraíba,

que o condenou nas sanções do art. 216 do CPM, a uma pena de 30 (trinta)

Desembargador João Benedito da Silva
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dias de detenção, em regime fechado.

Prossegue  alegando,  que  mesmo  diante  da  inexistência  de

previsão expressa no Código Penal Militar acerca dos regimes de cumprimento

de  penas  restritivas  de  liberdade,  deveria  ter  sido  aplicado  por  analogia  o

regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, al. “c”, § 3º, e art. 36, §§ 1º e

2º, ambos do CP.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja determinado

o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

No entanto, tenho que, não assiste razão à parte impetrante.

Pois bem. Analisando a sentença atacada, constata-se que o ora

paciente foi condenado  o  MM. Juízo da Vara Militar da  Comarca da Capital,

nas sanções do art. 216 do CPM, a uma pena de 30 (trinta) dias de detenção,

sendo  proposta a suspensão condicional da pena (art. 84, CPM), a qual não

fora aceita pelo paciente. 

Em suas informações, a Juíza afirmou que a teor do art. 59 do

CPM,  a  reprimenda  fixada  ao  paciente,  deverá  ser  cumprida  no  regime

único/legal, qual seja o fechado em quartel militar. Assim, com o trânsito em

julgado da sentença, a magistrada determinou a expedição de Mandado de

Prisão em desfavor do paciente, para dar cumprimento da pena imposta, tendo

esta iniciado no dia 06.05.2016. 

Por outro lado, verifica-se que o referido art. 59,  caput, do CPM,

afirma que a pena de detenção, até 02  (dois) anos, será convertida em prisão,

quando incabível o sursis. Vejamos:

Art. 59   - A pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois)  anos,  aplicada  a  militar,  é  convertida  em
pena de prisão e cumprida, quando não cabível a

Desembargador João Benedito da Silva
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suspensão condicional: 
I - pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar; 
II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde
ficará  separada  de  presos  que  estejam  cumprindo
pena  disciplinar  ou  pena  privativa  de  liberdade  por
tempo superior a dois anos. 
Parágrafo  único. Para  efeito  de  separação,  no
cumprimento  da  pena  de  prisão,  atender-se-á,
também,  à  condição  das  praças  especiais  e  à  das
graduadas, ou não; e, dentre as graduadas, à das que
tenham graduação especial. 

Dessa forma, não acolhível é a pretensão defensiva para que o

paciente  cumpra  a  reprimenda  que  lhe  foi  imposta  em regime  aberto,  em

analogia a previsão ínsita no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, isso

porque  o  Código  Penal  Militar  possui  disposição  própria  para  os  militares

condenados a reprimendas que não excedam a dois anos, como é o caso ora

em apreço, dispondo, como visto, especificamente o seu art.  59, que essas

serão convertidas em prisão.

Por  outro  lado,  constata-se  que  referido  Código  ou  qualquer

disposição  especial  aplicável  à  espécie,  não  estipula  gradações  ou

progressões  para  a  reprimenda penal  cumprida  em estabelecimento  militar,

defluindo, inclusive, da exegese do prefalado art. 59 o entendimento de que a

prisão referida no seu texto é efetivamente a de recolhimento ao cárcere.

Ademais, vale ressaltar, que como visto acima, o paciente iniciou

o cumprimento da reprimenda, em 06.05.2016, e caso tenha sido cumprida, no

dia 06.06.2016, estará extinta a pena. 

Pelo exposto, não evidenciado qualquer constrangimento ilegal a

ser sanado, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

                  Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além

Desembargador João Benedito da Silva
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do  relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho.  Ausentes,
justificadamente, 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
Roseno Neto, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho

do ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


