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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE ALBERGUE OU VAGA 
NELE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 
Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de 
ausência de albergue ou de vaga nele: “A submissão do paciente em 
regime de restrição de liberdade mais gravoso do que o previsto na 
sentença condenatória configura constrangimento ilegal. Fixado o regime 
aberto para cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a 
condenação a manutenção do paciente em presídio. Precedentes do 
STJ. Ordem concedida para garantir ao paciente o direito de cumprir a 
pena no regime aberto, sendo-lhe, se eventualmente não houver vaga 
em Casa de Albergado, assegurado a prisão domiciliar, enquanto 
inexistir vaga no estabelecimento adequado.” É o que ocorre no caso em 
tela, razão pela qual se mantém o deferimento da prisão domiciliar ao 
agravado. 
DECISÃO: Agravo ministerial desprovido. Unânime. 

 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 
 

SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70043262229 
 

COMARCA DE CAXIAS DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO  
 

AGRAVANTE 

A. C. P.  
 

AGRAVADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao agravo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA E DES. JOSÉ 

CONRADO KURTZ DE SOUZA. 

Porto Alegre, 30 de junho de 2011. 

 
 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO,  
Relator. 
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R E L AT ÓRI O  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

1. O Promotor de Justiça agravou da decisão que concedeu 

prisão domiciliar ao apenado A.C.P., que estava cumprindo pena no regime 

aberto. Pediu a cassação da decisão. 

 

Em contra-razões, o Defensor se manifestou pela manutenção 

da decisão agravada. Esta foi mantida em juízo de retratação. Em parecer 

escrito, o Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso. 

 

V O TO S  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

2.  Alterei minha posição diante do descalabro que se encontra 

o sistema prisional do Estado e a inércia do Poder Executivo de tentar 

minorar a situação criada pela superpopulação carcerária. 

 

A situação, lamentavelmente, não se restringe ao Estado do 

Rio Grande do Sul, como é consabido. O Superior Tribunal de Justiça, já de 

algum tempo, vem decidindo que a ausência de Casa de Albergado na 

comarca ou a falta de vaga para aquele que cumpre, ou cumprirá, pena no 

regime aberto, implica no deferimento da prisão domiciliar. Exemplos: 

“... A teor do entendimento desta Corte, admite-se a concessão da 

prisão domiciliar ao apenado, cumprindo pena em regime aberto, quando não 

houver vaga em estabelecimento adequado... Habeas Corpus parcialmente 

conhecido e, nesse ponto, concedido, para que, caso não seja possível sua 

imediata transferência para o regime aberto, o paciente aguarde o surgimento de 
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vaga na Casa de Albergado em prisão domiciliar.” (HC 122309, Quinta Turma, Relator 

Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.11.2009, DJe 1º.2.2010). 

“Sendo deferida ao paciente a progressão ao regime aberto, não 

pode ser ele compelido a aguardar, em Penitenciária local, o surgimento de vaga 

em Casa do Albergado. Precedentes. Recurso não-provido.” (REsp 1112990, Quinta 

Turma, Relator Arnaldo Esteves Lima, j. 15.10.2009, DJe 16.11.2009). 

“Inexistindo vaga em estabelecimento compatível com o regime 

aberto é legítima a prisão domiciliar do apenado, que não poderá cumprir a 

reprimenda em local mais severo que o determinado na decisão executória. 

Recurso provido para permitir ao paciente, em caráter excepcional, aguardar em 

prisão domiciliar o surgimento de vaga em estabelecimento prisional adequado ao 

regime aberto.” (RHC 26527, Quinta Turma, Relator Jorge Mussi, j. 29.9.2009, DJe 23.11.2009). 

“A submissão do paciente em regime de restrição de liberdade mais 

gravoso do que o previsto na sentença condenatória configura constrangimento 

ilegal. Fixado o regime aberto para cumprimento da pena, mostra-se incompatível 

com a condenação a manutenção do paciente em presídio. Precedentes do STJ. 

Ordem concedida para garantir ao paciente o direito de cumprir a pena no regime 

aberto, sendo-lhe, se eventualmente não houver vaga em Casa de Albergado, 

assegurado a prisão domiciliar, enquanto inexistir vaga no estabelecimento 

adequado.” (HC 126797, Quinta Turma, Relator Arnaldo Esteves de Lima, j. 1º.9.2009, DJe 

13.10.2009). 

“... Pedido não conhecido. Ordem concedida de ofício ratificando 

liminar, para cassar definitivamente a decisão impugnada, restabelecendo os 

efeitos do decisum singular que concedeu a prisão domiciliar ante a inexistência 

local de casa de albergado.” (HC 120692, Sexta Turma, Relatora Jane Silva, j. 11.12.2008, DJe 

2.2.2009). 

“Encontrando-se o condenado cumprindo pena em regime mais 

gravoso do que lhe fora imposto, em razão de inexistência de vaga em 

estabelecimento penal adequado ou inexistência deste, cabível a imposição de 

regime mais brando, em razão de evidente constrangimento ilegal. É dever do 

Poder Público promover a efetividade da resposta penal, na dupla perspectiva da 

prevenção geral e especial; entretanto, não se podem exceder os limites impostos 
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ao cumprimento da condenação, sob pena de desvio da finalidade da pretensão 

executória. Ordem concedida para restabelecer a prisão domiciliar do ora Paciente 

até o surgimento de vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento da 

pena em regime aberto.” (HC 97940, Quinta Turma, Relatora Laurita Vaz, j. 12.8.2008, DJe 

8.9.2008). 

 

Afinal, como se disse acima, “a submissão do paciente em 

regime de restrição de liberdade mais gravoso do que o previsto na sentença 

condenatória configura constrangimento ilegal” ou “é dever do Poder Público 

promover a efetividade da resposta penal, na dupla perspectiva da 

prevenção geral e especial; entretanto, não se podem exceder os limites 

impostos ao cumprimento da condenação, sob pena de desvio da finalidade 

da pretensão executória.” 

 

No caso, ainda que falte um grande tempo de cumprimento de 

pena (nove anos, um mês e vinte e sete dias de acordo com o expediente de 

sua execução), diga-se em favor do apenado que ele já cumpriu mais de oito 

anos, incluindo aí a remição concedida. E, conforme o documento citado, ele 

o vem fazendo satisfatoriamente desde o início, 25 de novembro de 2005, 

parecendo estar preparado para a vida em sociedade. Há registro de 

trabalho externo, aquisição de remições, saídas temporárias cumpridas 

durante estes anos de cumprimento de pena. 

 

3.  Assim, nos termos supra, nego provimento ao agravo. 

 

 

 
DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO - Presidente - Agravo em Execução nº 

70043262229, Comarca de Caxias do Sul: "À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: SONÁLI DA CRUZ ZLUHAN 


