
       

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

HABEAS CORPUS (Processo nº. 2010256-86.2014.815.0000)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE  :  Ticiano Diniz Nobre
IMPETRADO    : Juízo da Comarca de São Bento
PACIENTE        : Antônio Lúcio da Silva

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  Corpus.  Execução  penal.
Regressão  de  regime  sem  oportunidade  de  defesa.
Impropriedade  da  via  eleita.  Impossibilidade  de  dilação
probatória. Ausência de necessidade de urgente saneamento.
Paciente  foragido. Constrangimento  ilegal  não  evidenciado.
Denegação da ordem.

-  O  habeas  corpus  é  meio  impróprio  para  a  obtenção  de
benefício  relativo  à  execução  da  pena,  tendo  em  vista  a
incabível dilação probatória que se faria necessária ao exame
da  presença  dos  requisitos  exigidos  para  a  concessão  da
benesse legal. 

-  Hipótese  que  não  evidencia  qualquer  ilegalidade  ou
insuficiência  de  fundamentação  na  decisão  que,  a  reclamar
urgente saneamento, eis que motivada nas peculiaridades do
caso concreto,  pois  os autos evidenciam que o paciente se
encontra foragido.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  à  unanimidade,  em  denegar a ordem,  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
Ticiano Diniz Nobre em favor de Antônio Lúcio da Silva, sob o fundamento de que o
paciente teve seu regime de pena regredido do semiaberto para o fechado, sem direito ao
contraditório.



Sustenta que o paciente foi  condenado a uma reprimenda de 07
(sete)  anos e  11 (onze)  meses  de reclusão,  em regime fechado  e  teve  concedida a
progressão de regime para o semi aberto, o qual vinha sendo cumprido fielmente.

Argumenta  que  a  Juíza  monocrática  determinou  a  regressão  do
referido regime para o fechado, sob o fundamento de que o paciente não vinha cumprindo
a reprimenda, com base em sua frequência.

Aduz que  esta decisão encontra-se desprovida de fundamentação
plausível,  pois  não  se  vislumbra  qualquer  falta  do  paciente,  bem  como  a  regressão
ocorreu sem o direito ao contrário, já que a audiência de justificação só foi aprazada após
a decisão de regressão do regime prisional (25/08/2014).

Requer,  ao  final,  o  deferimento  da  medida  liminar,  para  que  o
paciente possa cumprir sua pena, no regime semiaberto e, no mérito, a concessão da
ordem.

Junta documentos (fs. 25/63).

A magistrada singular presta informações (fs.71/72).

Liminar indeferida à f. 74.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
81/83).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

Pois bem. É cediço que  o habeas corpus não é o recurso cabível
para a obtenção de benefício relacionado à execução da pena, tendo em vista a dilação
probatória que se faria necessária para o exame da presença dos requisitos exigidos à
concessão das benesses legais – o que é incabível na via eleita.

Neste sentido, segue julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, senão vejamos:

O habeas corpus, contudo, não pode ser utilizado como um
"super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos,
devendo  se  conformar  ao  propósito  para  o  qual  foi
historicamente  instituído,  é  dizer,  o  de  impedir  ameaça  ou
violação  ao  direito  de  ir  e  vir,  nos  casos  de  flagrante
ilegalidade, não ocorrente na espécie” (HABEAS CORPUS Nº
104.273 - SP (2008⁄0080474-9).

Mesmo que excepcionalmente possam ser analisadas as alegações
por meio de writ, tais apreciações só são aceitas se evidenciado, por um simples exame
dos  autos,  flagrante  constrangimento  ilegal  a  amparar  urgente  saneamento.  Esta,  no



entanto, não é a hipótese  in casu,  pois, conforme se vê das informações da instância
monocrática (f. 72), o paciente até o dia 21/08/2014 não foi capturado, nem localizado,
estando, portanto, foragido.

Sendo  assim,  não  resta  evidenciado  o  constrangimento  ilegal
apontado pelo impetrante.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.1

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Barbosa
de Almeida, 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, 16 de setembro de
2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                      Relator
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