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AGRAVANTE : José Alves de Lira Neto
ADVOGADO : Afro Rocha de Carvalho
AGRAVADA : A Justiça Pública

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Transferência  de  preso
provisório para penitenciária afastada de seus vínculos
familiares. Retorno. Impossibilidade. Apenado removido
anteriormente  acusado  de  participação  direta  em
rebelião.  Direito  subjetivo  inexistente.  Remoção  por
interesse  da  administração  da  justiça  criminal.
Possibilidade. Agravo desprovido.

– Apesar da norma do artigo 103 da LEP sinalizar uma
obrigação ao poder público, como política de execução
penal,  de  que  os  custodiados  provisórios  sejam
recolhidos na mesma Comarca em que mantêm raízes
sociais,  esse  legítimo  interesse  não  é  um  direito
subjetivo  absoluto,  encontrando  limite  no  interesse
público em geral e, em específico, na administração da
justiça criminal.

-  Estando  a  decisão  agravada  devidamente
fundamentada,  com  base  nas  informações  prestadas
pela  Gerência  Executiva  do  Sistema  Penitenciário  –
GESIPE/PB, de que o apenado é de alta periculosidade
e de ele teria participado diretamente de um motim de
grande  repercussão  na  Penitenciária  que  pretende
retornar, rebelião essa que culminou com a morte de
dois  detentos,  não  pode  prevalecer  o  seu  direito  de
manter vínculos sócio-familiares se não comprovou que



a  sua  transferência  àquele  presídio  não  afetaria  a
segurança pública  e a  administração da justiça,  bem
como, sua própria segurança pessoal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
em harmonia com o parecer ministerial.

Relatório

Trata-se de agravo em execução (fls. 30/37) interposto por
José Alves de Lira Neto contra a r. decisão proferida pelo douta Juíza da Vara
de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa, que indeferiu seu pedido de
transferência da Penitenciária Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes – PB1, em
Mangabeira, nesta Capital, para a Cadeia Pública da Comarca de Teixeira.

Segundo consta das razões do recurso, o agravante é preso
provisório  nos  autos  da  ação  penal  de  nº  0006932-19.2012.815.0251,  em
trâmite na 1ª Vara da Comarca de Patos e distribuído em 29/10/2012, acusado
da suposta prática  do crime de homicídio  simples,  estando no aguardo do
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O  agravante  alega  inexistirem  razões  para  justificar  o
indeferimento da transferência do agravante porque, ao contrário da afirmação
inverossímil constante na decisão atacada de que ele teria participado de um
motim no presídio  Procurador  Romero  Nóbrega,  no município  de Patos,  foi
atestado pelo Diretor da Penitenciária Romeu Gonçalves de Abrantes – PB1 o
seu bom comportamento  carcerário  e  que  ele  não  é  reincidente,  juntando
certidão cartorária comprobatória.

Sustenta o direito do preso provisório de estar recolhido em
estabelecimento prisional próximo de sua família, com base no art. 103 da Lei
de Execuções Penais.

Em  sede  de  juízo  de  retratação,  a  magistrada  primeva
manteve pelos mesmos fundamentos o  decisum agravado, por entender que
adequada e consentânea com a legislação de regência (fl. 02).

Em contrarrazões de fls. 58/62, o Ministério Público opinou
pela reforma da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer do insigne
Procurador Dr. José Roseno Neto, manifestou-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 70/73).



Petição do agravante  pugnando pela  transferência  para a
Penitenciária Procurador Romero Nóbrega, no município de Patos, ao invés da
Cadeia Pública de Teixeira, como pedido na inicial.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Cabível e tempestivo, conheço do recurso.

Conforme relatado,  in casu, o agravante insurge-se contra
decisão  proferida  pela  eminente  Juíza  da  Vara  de  Execuções  Penais  da
Comarca  da  Capital,  que  indeferiu  seu  pleito  de  transferência  para
estabelecimento prisional mais próximo de onde residem seus familiares, com
base em um ofício  do GESIPE que afirma que ele  teria  participado de um
motim na penitenciária de grande repercussão. 

De fato, via de regra, apontam os números, os custodiados
provisórios  são  processados  na  mesma  Comarca  em  que  mantêm  raízes
sociais. É nesse contexto que veio insculpida. Isso deve ocorrer naturalmente,
via de regra, em face de seu processamento se dar no local de seu convívio
social; ou, excepcionalmente, se distintos tais locais, em sendo demonstrada
conveniência  extraordinária  na  transferência,  conforme  operacionalidade  da
medida pelo Estado. 

Isso porque, esse interesse jurídico do preso provisório não
é absoluto encontrando limite no interesse público em geral e, em específico,
na  administração  do  contingente  de  custodiados,  tanto  que  o  próprio
dispositivo do art. 103 da LEP ressalta o “interesse da Administração da Justiça
Criminal”. Ou seja, existindo interesse público que recomende a manutenção
do preso em Comarca diversa, não há que se falar em transferência.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA
DE  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  ARGUIÇÃO  DE
NULIDADE.  MATÉRIA  NÃO  DEBATIDA  NA  ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  DIREITO  DO  PRESO  DE
CUMPRIR PENA. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA.  DIREITO
RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO
FUNDAMENTADA.  SEGURANÇA  PÚBLICA.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO. 
1. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo  do recurso legalmente previsto para a
hipótese,  impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando verificada a existência de flagrante ilegalidade,
no  ato  judicial  impugnado,  a  justificar  a  concessão  da



ordem, de ofício. 2. A alegada nulidade da autorização para
a  transferência  do  apenado  de  Penitenciária  sem  a
concessão  do  exercício  do  contraditório  não  foi  apreciada
pelo Tribunal a quo, o que torna inviável a sua análise neste
mandamus,  sob pena de indevida supressão de instância,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir
pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido
pela família é relativo, cabendo a avaliação da transferência
ser  decidida,  de  forma  fundamentada  pelo  Juízo  da
execução.
4. In casu, a transferência baseou-se no atendimento dos
interesses da segurança pública.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  HC  391.062/SC,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  05/10/2017,
DJe 11/10/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO
PENAL.  TRANSFERÊNCIA  DE  PRESO PARA CUMPRIR  PENA
EM  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  PRÓXIMO  À  FAMÍLIA.
CONVENIÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  DA  JUSTIÇA.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  FLAGRANTE.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o pedido de transferência do sentenciado não
é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de
origem  indeferir  o  pleito,  desde  que  de  forma
fundamentada.
2.  No  caso,  as  instâncias  ordinárias,  de  forma motivada,
indeferiram  o  pedido  de  transferência,  com  base  nas
peculiaridades do caso concreto, tendo em vista sobretudo
tratar-se  de  apenado  condenado  por  crime  equiparado  a
hediondo, além de que a sua remoção, neste momento, não
atende  aos  princípios  da  finalidade,  impessoalidade  e
segurança  pública,  inexistindo,  portanto,  o  alegado
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  HC  352.561/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  17/08/2017,
DJe 28/08/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO
PENAL.  TRANSFERÊNCIA  DE  PRESO PARA CUMPRIR  PENA
EM  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  PRÓXIMO  À  FAMÍLIA.
CONVENIÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  DA  JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. "Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução
Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a
reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento
da reprimenda próximo à família,  o  juízo  competente,  ao
avaliar  um  pedido  de  transferência,  deverá  sopesar  não
apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas



as  da  Administração  Pública,  a  fim  de  garantir  o  efetivo
cumprimento  da  pena"  (AgRg  no  RHC  58.706/RJ,  Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
DJe 18/06/2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  HC  392.198/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
13/06/2017, DJe 20/06/2017)

No presente caso, não assiste razão ao agravante.

O  decisum agravado  encontra-se  devidamente
fundamentado,  ademais,  a  magistrada  primeva  justificou  que  indeferiu  o
pedido de transferência com base nas informações prestadas pela Gerência
Executiva do Sistema Penitenciário – GESIPE/PB, que informou que o réu José
Alves de Lira Neto é de alta periculosidade, tendo participado diretamente de
um motim de grande repercussão ocorrido na Penitenciária Procurador Romero
Nóbrega, no município de Patos, onde culminou com a morte de dois detentos
e dois internados no hospital da região, relatado no Ofício 020/2017/PSMPRN,
o que levou a GESIPE agir rapidamente e transferir de forma emergencial, por
meio de permuta, todos os diretamente envolvidos nesse grave incidente, bem
como, a capacidade disciplinar e melhor estrutura física da Penitenciária PB1
(vide ofício de fl. 23).

Ademais, na inicial o agravante pleiteava sua transferência
para a Cadeia Pública de Teixeira/PB, mas, após o presente agravo restar todo
instruído, atravessou petição de fls. , pugnando para que a transferência seja
feita  para  a  Penitenciária  Procurador  Romero  Nóbrega,  no  município  de
Patos/PB, exatamente o presídio onde houve o motim que a GESIPE disse que
o agravante participou.

A certidão anexada aos autos – fls. 38/42, que atesta o bom
comportamento do apenado foi expedida pela Penitenciária Romeu Gonçalves
de Abrantes – PB1, local de recolhimento atual do agravante, mas deveria o
ora recorrente juntar prova ou certidão cartorária da Penitenciária da cidade de
Patos, para comprovar que ele teve bom comportamento quando lá esteve
recolhido  provisoriamente  e  que  não  participou  de  nenhuma  rebelião  de
custodiados naquele ergástulo público. 

Assim,  não  se  pode  prevalecer  o  interesse  em  manter
vínculos sócio-familiares do apenado, sem a comprovação da conveniência do
retorno do apenado ao estabelecimento prisional no município de Patos, do
qual foi transferido acusado de participação em rebelião, e de que não afetaria
a  segurança  pública  e  a  administração  da  justiça,  bem como,  sua  própria
segurança pessoal.

A propósito:

“(…)  REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO  QUE SE  SUJEITA,  PARA
SUA  EFETIVAÇÃO,  À  OBSERVÂNCIA  DE  REQUISITOS



PERTINENTES  À  CONVENIÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE
SEGURANÇA  PRISIONAL  E  DE  PRESERVAÇÃO  DA  ORDEM
PÚBLICA  (RT  709/422)  -  CONSEQÜENTE  INEXISTÊNCIA
DE  DIREITO  SUBJETIVO  DO  SENTENCIADO  À
TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE
SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM
ALEGADA  PROXIMIDADE  DE  SEUS  FAMILIARES  -
CARÁTER  MERAMENTE  RELATIVO  DO  DIREITO
INVOCADO  PELO  SENTENCIADO  (RT  750/733)  -
PREVALÊNCIA,  NO  CASO,  DO  INTERESSE
PÚBLICO(…).”  (STF.  HC  88508  MC-AgR,  Relator(a):
Min.  CELSO DE MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em
05/09/2006, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG
17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013). Destaquei.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes 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 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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