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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N° 0001904-71.2017.815.0000 – 1ª  Vara da Comarca de
Cabedelo
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Joallyson Guedes Resende (OAB/PB 16.427)
PACIENTE: Antônio Herculano da Silva Júnior

HABEAS CORPUS. FURTO  QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA. CONDENAÇÃO.
REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA
PREVENTIVA. NEGADO DIREITO DE APELAR
EM LIBERDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  DA
MEDIDA.  DIREITO  DE  AGUARDAR  O
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
EM  CONDIÇÕES  COMPATÍVEIS  COM  O
REGIME  SEMIABERTO.  CONCESSÃO
PARCIAL. 

- Inexiste ilegalidade na manutenção da segregação
quando o fundamento é acautelar a ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal.

-  Não há incompatibilidade na fixação do regime
semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em
liberdade, quando estiverem presentes os requisitos
legais disciplinados nos arts. 312 e 313 do Código
de Processo Penal.

-  Ante  as  justificativas  apresentadas  pelo
Magistrado  a  quo,  o  cárcere  preventivo  está
justificado  e  merece  ser  mantido,  até  porque  o
acusado  permaneceu  custodiado  durante  toda  a
instrução  criminal,  inexistindo  portanto  coação
ilegal a ser reconhecida. Mas deve haver a devida
compatibilização  entre  a  manutenção  da  prisão
preventiva e o regime semiaberto, para que possa
aguardar o trânsito em julgado da condenação em
condições  prisionais  compatíveis  com  o  regime
semiaberto estabelecido na sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, em harmonia
com o parecer. Oficie-se.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Joallyson Guedes Resende (OAB/PB 16.427), em favor de Antônio
Herculano da Silva  Júnior,  qualificado inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cabedelo.

A peça  inicial  afirma que  o  paciente,  ao  ser  condenado pela
autoridade tida como coatora, foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade, apesar
de imposto o regime semiaberto para cumprimento da pena.

O impetrante pede, por meio da presente ordem, que o paciente
possa recorrer em liberdade, pois estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do
que aquele fixado na sentença.

Inicialmente, o pedido liminar fora analisado durante o plantão e
o magistrado plantonista indeferiu a petição inicial, fls. 30/30v. Irresignada, a defesa
interpôs agravo regimental,  suscitando a reconsideração da decisão.  Ao apreciar o
pleito, a Câmara Criminal desta egrégia Corte deu provimento, em parte, ao agravo,
para reconsiderar a decisum agravado, apenas, no tópico em que tratou que não caberia
habeas corpus e assim, determinou a regular tramitação da presente ação mandamental.

A  autoridade  coatora  instada  a  prestar  informações,  ao
responder  o  ofício  enviado,  comunicou  que  não  tinha  como  prestar  a  devida
informações para instrução do presente habeas corpus, uma vez que os autos da ação
penal encontravam-se na instância ad quem.

Com vista dos autos, a Procuradora de Justiça Maria Lurdélia de
Albuquerque Melo emitiu parecer pela denegação da ordem. (fls. 66/69).

É o relatório.

VOTO

No caso em apreço, o paciente,  como visto, foi  condenado à
pena  privativa  de  liberdade  pelo  período  de  06  (seis)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, além de 133 (cento e
trinta e três) dias-multa.

Acontece que a sentença consignou que negava ao acusado o
direito de apelar em liberdade, uma vez que ainda estariam presentes os fundamentos
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do cárcere preventivo, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Fora destacado, também, que deveria ser somado o fato das circunstâncias judiciais
serem quase em sua totalidade desfavoráveis, notadamente, a culpabilidade, a conduta
social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias. 

A meu ver,  inexiste ilegalidade na manutenção da segregação
quando o fundamento é acautelar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.

Nesse contexto, deve-se observar que não há incompatibilidade
na fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade,
quando estiverem presentes os requisitos legais disciplinados nos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal. No entanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção
do cárcere provisório com o regime inicial estabelecido no édito condenatório, pois,
se assim não fosse, o paciente seria submetido a regime mais gravoso.

Assim,  ante  as  justificativas  apresentadas  pelo  magistrado  a
quo, o cárcere preventivo está justificado e merece ser mantido, até porque o acusado
permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, inexistindo portanto coação
ilegal  a  ser  reconhecida,  mas  deve  haver  a  devida  compatibilização  entre  a
manutenção da prisão e o regime semiaberto.

Nesse  sentido,  cito  precedentes  jurisprudenciais  do  Superior
Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal:

84254287  -  HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.  SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO
ORDINÁRIO CABÍVEL. FURTO QUALIFICADO.
ESCALADA.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO.  NEGATIVA  DO  APELO  EM
LIBERDADE.  SEGREGAÇÃO  FUNDADA  NO
ART.  312  DO  CPP.  REITERAÇÃO  DELITIVA.
RISCO CONCRETO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
AUSÊNCIA  DE  INCOMPATIBILIDADE  COM  A
PRISÃO  PROCESSUAL.  NECESSIDADE  DE
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COM O
MODO  DE  EXECUÇÃO  FIXADO.  COAÇÃO
ILEGAL  EM  PARTE  EVIDENCIADA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. […]  2. Não há ilegalidade quando a constrição
processual  está  fundada  na  necessidade  de  se
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acautelar  a  ordem  pública,  em  razão  da
periculosidade  social  do  agente  envolvido,
denotada pelo seu histórico criminal. 3. O fato de o
paciente  ser  reincidente  demonstra  a  real
possibilidade  de  reiteração,  justificando  sua
manutenção no cárcere para recorrer. 4. A orientação
pacificada nesta  corte  superior  é no sentido  de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu segregado durante
a persecução criminal, se persistentes os motivos para
a  preventiva.  5.  Indevida  a  aplicação  de  medidas
cautelares diversas da prisão quando a segregação se
encontra justificada e mostra-se imprescindível para
acautelar a ordem pública. 6. Não é razoável manter
o  réu  segregado  durante  o  desenrolar  da  ação
penal,  diante  da  persistência  dos  motivos  que
ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-
lo  apenas  porque  foi  agraciado  com  regime  de
execução diverso do fechado, permitindo-lhe que,
solto, ou mediante algumas condições, aguarde o
trânsito em julgado da condenação. 7. Necessário,
contudo, adequar a prisão processual com o modo
de  execução  intermediário  aplicado  na  sentença,
sob pena de se estar impondo ao condenado modo
mais  gravoso  tão  somente  pelo  fato  de  ter  a
acusação  optado  pela  interposição  de  apelo.  8.
Habeas  corpus  não  conhecido,  concedendo-se,
contudo, a ordem de ofício para determinar que o
paciente  aguarde  o  julgamento  do  recurso  de
apelação em estabelecimento adequado ao regime
prisional  fixado  pelo  juízo  sentenciante.  O
semiaberto. (STJ; HC 324.619; Proc. 2015/0120011-
4;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Jorge  Mussi;  DJE
20/04/2016) - Destaquei

84252368  -  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO.
EXCESSO  DE  PRAZO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  SUPERVENIENTE.
PREJUDICIALIDADE.  PRISÃO  PREVENTIVA.
NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA  DA
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CONDUTA  DELITUOSA.  RISCO  DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  REGIME  SEMIABERTO  E
NEGATIVA  DO  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO  DESPROVIDO.  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDO,  DE  OFÍCIO.  1.  A  alegação  de
constrangimento  ilegal  por  excesso  de  prazo
encontra-se  prejudicada  ante  a  superveniência  de
sentença. 2. Havendo prova da existência do crime e
indícios  suficientes  de  autoria,  a  prisão  preventiva,
nos termos do art. 312 do código de processo penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da Lei penal. 3.
No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada
para  garantia  da  ordem  pública,  ante  a  gravidade
concreta  da  conduta  delituosa  e  o  efetivo  risco  de
reiteração  delitiva,  já  que,  segundo  consta,  o
recorrente é contumaz na prática de roubos, além de
responder a outra ação penal, pela suposta prática do
delito  de  tráfico  e  associação  para  o  tráfico.  Tais
circunstâncias  autorizam  a  segregação  cautelar.  4.
Esta corte, alinhando-se ao entendimento consolidado
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tem  admitido  a
adequação da segregação provisória ao regime fixado
na  sentença  condenatória.  5.  Recurso  ordinário  em
habeas  corpus  desprovido.  Ordem  concedida,  de
ofício,  para que o recorrente  aguarde o trânsito  em
julgado da condenação, em estabelecimento adequado
ao  regime  fixado  na  sentença.  (STJ;  RHC  67.575;
Proc. 2016/0025746-8; BA; Quinta Turma; Rel. Min.
Ribeiro Dantas; DJE 15/04/2016)

56069675 - HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA
A FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PREVENTIVA.  SUPERVENIÊNCIA  DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO A
PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  APLICADA
EM  5  ANOS  DE  RECLUSÃO,  NO  REGIME
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SEMIABERTO.  NEGATIVA  DO  APELO  EM
LIBERDADE.  RECURSO  EXCLUSIVO  DA
DEFESA.  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA,  PORÉM,  NECESSIDADE  DE
ADEQUAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO.
PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM. 1.  Não há incompatibilidade entre a
negativa de recorrer em liberdade e a fixação de
regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos
do  art.  312  do  código  de  processo  penal. 4.
Entretanto,  faz-se  necessário  adequar  a
manutenção  da  custódia  cautelar  com  o  regime
inicial determinado no édito repressivo, sob pena
de  estar-se  impondo  ao  acusado  modo  mais
gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter
optado  pela  interposição  de  recurso.  5.  Recurso
ordinário improvido, concedendo-se, contudo, habeas
corpus  de  ofício  apenas  para  determinar  que  o
recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso
em  estabelecimento  adequado  ao  regime  fixado  na
condenação.  ¿  (stj,  RHC  52.739,  Rel.  Min.  Jorge
mussi, 5ª t, j. 04/11/2014). 2.  Concessão parcial da
ordem,  para  conceder  ao  paciente  o  direito  de
aguardar o julgamento do recurso apelatório em
estabelecimento  adequado  ao  regime  fixado  na
condenação. (TJPB; HC 2012819-53.2014.815.0000;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de
Brito  Pereira  Filho;  DJPB  25/11/2014;  Pág.  27)  -
Negritei

Ante o exposto,  concedo parcialmente a ordem, apenas para
determinar que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação em condições
prisionais compatíveis com o regime semiaberto estabelecido na sentença. 

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara
Criminal,  votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Habeas Corpus nº 0001904-71.2017.815.0000                                                            CMBF  - Relator       6



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 5 de abril de 2018.

João Pessoa, 6 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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