
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0000647-11.2017.815.0000 –  1ª  Vara  da
Comarca de Cuité

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
AGRAVANTE : Carlos André da Fonseca Martins
ADVOGADO : Genivando da Costa Alves
AGRAVADA : A Justiça Pública

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  Ameaça  e  lesão  corporal
com  violência  doméstica.  Condenação  em  regime
semiaberto.  Pedido  para  cumprimento  da  pena  em
prisão  domiciliar.  Indeferimento.  Art.  117  da  Lei  de
Execução  Penal.  Requisitos  ausentes.  Decisão  nos
termos do art. 523 do Código de Normas Judiciais da
Corregedoria  Geral  da  Justiça.  RECURSO
DESPROVIDO.

- Não há que reformar decisão que indefere pedido de
cumprimento  de  pena  em  prisão  domiciliar  ao
argumento de que, na Comarca de Cuité/PB,  não há
estabelecimento  prisional  adequado,  uma  vez  não
preenchidos os requisitos previstos no art. 117 da Lei
de  Execução  Penal  e  em estrita  observância  ao  que
dispõe o  art.  523 do Código de Normas  Judiciais  da
Corregedoria-Geral da Justiça.

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. 02/10) interposto por
Carlos André da Fonseca Martins contra a r. decisão proferida pelo douto Juiz
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuité, que indeferiu seu pedido
de prisão domiciliar (fls. 57/58).

Nas  suas  razões  recursais,  o  agravante  disse  que  foi
condenado à pena de 02 anos, 05 meses e 15 dias de detenção e mais 03
meses de prisão simples, pela prática do crime de ameaça e lesão corporal
com violência  doméstica  (sentença  de  fls.  30/43),  tendo  sido  concedida  a
progressão de regime do fechado para o semiaberto em 31/10/2016 (decisão
de fls. 47/49) e que, ante a inexistência de casa de albergado, pugnou para
cumprir a reprimenda em prisão domiciliar, sendo indeferido nos termos da
decisão de fls. 57/58 ora atacada. 

Alega que na Comarca de Cuité/PB não há estabelecimento
prisional adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, que se
recolhe todos os dias da semana às 18:00 horas e sai  no dia seguinte às
06:00h,  numa única cela  com cerca de 6m²,  com quase duas  dezenas  de
homens. Diz, ainda, que o rol do art. 117 da Lei de Execuções Penais não é
taxativo e não pode o sentenciado arcar com a ineficiência do Estado. Diante
desses argumentos, pede o provimento do agravo para terminar de cumprir a
pena em prisão domiciliar.

Em  sede  de  juízo  de  retratação,  o  magistrado  primevo
manteve pelos mesmos fundamentos o decisum agravado (fl. 19).

Em contrarrazões de fls. 13/18, o Ministério Público rogou
pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer do insigne
Procurador Dr. José Roseno Neto, manifestou-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 64/68).

É o relatório.

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Sem embargo, não assiste razão ao recorrente.

Verifica-se  que  o  magistrado  indeferiu  o  pleito  sob  o
argumento de que o apenado, condenado ao cumprimento de uma pena de 1
(um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e mais 03 (três)



meses de prisão simples, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e
lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006), não atendeu
aos requisitos  previstos no art.  117 da Lei  de Execução Penal,  bem como,
ressaltando  que:  “…  a  Cadeia  Pública  local  não  apenas  possui  alojamento
específico para os presos que cumprem penas em regime semiaberto/aberto,
os quais jamais se misturam com os presos de regime fechado, como possui
vagas para tanto, não sendo do conhecimento deste juízo qualquer notícia de
superlotação ou de colocação de presos em regime de pena diversos do fixado
nas sentenças sob o fundamento de falta de vagas”.

De  fato,  reza  o  art.  117  da  Lei  de  Execução  Penal  os
requisitos  para  se  obter  a  concessão  do  cumprimento  da  pena  em prisão
domiciliar,  não  se  enquadrando  o  apenado/agravante  nessas  condições.
Vejamos:

“Art.  117.  Somente  se  admitirá  o  recolhimento  do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de: 
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;
IV - condenada gestante.”

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, por
sua vez, editou o Código de Normas Judiciais, que dispõe em seu art. 523: 

Art. 523. Na inexistência de estabelecimento previsto
no art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, as
penas em regime semi-aberto ou aberto poderão
ser  cumpridas  em  cadeia  pública ou
estabelecimento prisional congênere, com obrigação de
recolhimento noturno e nos dias de folga, na localidade
em  que  o  condenado  exercer  emprego  fixo  ou
residirem  seus  familiares,  cujas  circunstâncias  de
cumprimento deverão ser fixadas pelo juízo, atendendo
as peculiaridades da unidade jurisdicional.

Ponto  outro,  as  Cortes  Superiores  já  sedimentaram  o
entendimento de que a inexistência de casa de albergado na localidade da
execução da pena não gera o reconhecimento de direito ao benefício da prisão
domiciliar  quando  o  paciente  estiver  cumprindo  a  reprimenda  em  local
compatível com as regras do regime semiaberto ou aberto, como no presente
caso.

Nesse sentido:

“A inexistência de casa de albergado na localidade da
execução  da  pena  não  gera  o  reconhecimento  de



direito  ao  benefício  da  prisão  domiciliar  quando  o
paciente  estiver  cumprindo  a  reprimenda  em  local
compatível com as regras do regime aberto. O STJ tem
admitido,  excepcionalmente,  a  concessão  da  prisão
domiciliar quando não houver local adequado ao regime
prisional  imposto.  Todavia,  na  hipótese  em  que  o
paciente, em face da inexistência de casa de albergado,
esteja  cumprindo  pena  em  local  compatível  com  as
regras do regime aberto - tendo o juízo da execução
providenciado  a  infraestrutura  necessária,  atento  ao
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade -, não
se  vislumbra  o  necessário  enquadramento  nas
hipóteses  excepcionais  de  concessão  do  regime
prisional domiciliar .” (STJ/HC 299.315-RS, Rel. Min.
Gurgel  de  Faria,  julgado  em  18/12/2014,  DJe
2/2/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
EXECUÇÃO  PENAL.  PROGRESSÃO  DE  REGIME.
INEXISTÊNCIA  DE  VAGA  EM  ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.  APENADO  QUE  ESTÁ  CUMPRINDO
PENA  EM  LOCAL  QUE  LHE  ASSEGURA  OS
BENEFÍCIOS  DO  REGIME  INTERMEDIÁRIO  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF.
1.  Firmou-se  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
entendimento  de  que  a  inexistência  de  vaga  em
estabelecimento  prisional  compatível  com  o  regime
determinado no título condenatório  ou decorrente  de
progressão  de  regime  permite  ao  condenado  o
cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso.
Ante  a  deficiência  do  Estado  em  viabilizar  a
implementação  da  devida  política  carcerária,  deve-se
conceder  ao  paciente,  em  caráter  excepcional,  o
cumprimento  da  pena  em  regime  imediatamente
menos gravoso ou, na falta de casa de albergado ou
similar, em prisão domiciliar, até o surgimento da vaga
em  estabelecimento  adequado.  2.  A  Corte  Excelsa
editou a Súmula Vinculante n. 56, verbis: "A falta de
estabelecimento  penal  adequado  não  autoriza  a
manutenção do condenado em regime prisional  mais
gravoso,  devendo-se  observar  nessa  hipótese  os
parâmetros  fixados  no  RE  641.320."  3.  No  caso,
contudo, o Tribunal de origem assentou que "todas as
irregularidades  apontadas  são  de  cunho
estrutural/arquitetônico, as quais, embora não sanáveis
imediatamente,  não  são  suficientes,  nos  termos  das
decisões mais recentes do Tribunal de Justiça e desta
Corte, para garantir a concessão de saída antecipada



ou prisão domiciliar.  Isso porque a situação,  embora
não  seja  a  mais  desejável,  está  longe  de  poder  ser
considerada indigna: Júnior era mantido separado dos
presos do regime fechado e não são negados, desde
que preenchidos os requisitos, os direitos correlatos ao
regime semiaberto (trabalho externo, saída temporária,
etc)". Assim, à vista das peculiaridades do caso, não se
pode afirmar a ocorrência de cumprimento de pena em
regime mais  gravoso,  não  havendo que  se  falar  em
violação  ao  disposto  na  Súmula Vinculante  n.  56 do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,  AgRg  no  HC  406.182/SC,  Rel.  Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,  SEXTA TURMA,
julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

A Câmara Criminal  desta Corte também já se pronunciou
num pleito idêntico referente à Comarca de Cuité:  

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO  EM  REGIME  ABERTO.  PEDIDO  PARA
CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  PRISÃO  DOMICILIAR.
INDEFERIMENTO.  ART.  117  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO
PENAL. REQUISITOS AUSENTES.  DECISÃO ACERTADA.
RECOMENDAÇÃO  Nº  01/2013  DA  CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.  Não
há que reformar decisão que indefere pedido de
cumprimento  de  pena  em  prisão  domiciliar  ao
argumento de que, na Comarca de Cuité/PB, não
há estabelecimento prisional adequado, uma vez
não  preenchidos  os  requisitos  previstos  no  art.
117  da  Lei  de  Execução  Penal  e  em  estrita
observância  ao  que  dispõe  o  art.  2º  da
Recomendação  nº  01/2013  da  Corregedoria-
Geral da Justiça. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPB  –  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO,
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  2011551-
61.2014.8.15.0000,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  CARLOS  MARTINS
BELTRÃO FILHO, julgado em 28-10-2014) 

Dessa forma,  agiu  acertadamente  o  douto magistrado ao
indeferir o pedido do apenado/agravante Carlos André da Fonseca Martins, nos
termos da decisão de fls. 57/58. 

Dessarte,  por  não  restaram  devidamente  atendidos  os
requisitos  do  art.  117  da  Lei  de  Execução  Penal,  bem  como,  estando  o
agravante em local que lhe assegura os benefícios do regime semiaberto e não
havendo violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF, não merce provimento ao



seu recurso.

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). Ausente justificadamente o Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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