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HABEAS CORPUS –  PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL 
ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL 
–  PROCEDÊNCIA E APLICAÇÃO DA MEDIDA DE 
INTERNAÇÃO –  I. REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA –  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ANÁLISE PELA VIA DO WRIT – UTILIZAÇÃO DO WRIT 
COMO  SUCEDÂNEO  RECURSAL –  II.  EXCESSO  DE 
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- O habeas corpus é o remédio constitucional previsto para 
os casos em que a liberdade de locomoção do indivíduo sofra ou 
esteja ameaçada de violência ou coação, em razão de ilegalidade 
ou abuso de poder, não sendo admitida a sua utilização como 
sucedâneo recursal.

-  In  casu,  o  impetrante  se  insurge,  em  parte,  contra  a 
sentença  prolatada  pelo  Juízo  monocrático,  afirmando  que  o 
menor  infrator  é  inocente,  que  a  prova  carreada  aos  autos  é 
eivada de irregularidades e  que houve cerceamento de defesa 
durante a instrução, todavia a via estreita do Habeas Corpus não 
se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória.

  
- A inadequação da via eleita pelo impetrante impõe o não 

conhecimento do habeas corpus.

-  Resta  prejudicado  o  pedido  de  configuração  de 
constrangimento  ilegal  do  direito  do  paciente  por  demora  na 
subida dos autos com a apelação, ao juízo  ad quem, vez que o 
recurso já foi devidamente remetido à esta Corte.



Vistos etc.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente 
Givanildo Antônio da Silva, que se encontra internado no CEA – Centro Educacional 
do Adolescente em João Pessoa, por força de internação provisória (fls. 65/67), mantida 
esta  em  razão  da  prolação  de  sentença,  que  julgou  parcialmente  procedente  a 
representação, aplicando-lhe punição na modalidade INTERNAÇÃO (art. 122, I, ECA) 
pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 121, §3º, ECA.

Em síntese, argumentam os impetrantes que a sentença prolatada 
é contrária à realidade dos fatos; que o paciente é totalmente inocente da imputação 
injusta que lhe foi atribuída; que a prova carreada aos autos é eivada de irregularidades 
e informações desencontradas, discordantes e contraditórias e que, da leitura das peças 
constitutivas do caderno processual, mais precisamente a partir da resposta à acusação, 
percebe-se total cerceamento de defesa.

Alegam, também, a ocorrência de excesso de prazo processual, 
uma  vez  que  interpôs  recurso  de  apelação  há  mais  de  trinta  dias,  porém ainda  se 
encontra conclusos em primeiro grau sem as providências legais e, finalmente, que o 
paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da liberdade de 
Givanildo Antônio da Silva e, quando do julgamento do mérito, seja mantida a decisão 
do presente writ.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas à fl. 
106.

É o relatório.
Decido.

Em suma, reclamam os impetrantes que o constrangimento 
ilegal a que está submetido o sentenciado derivam de cerceamento de defesa e excesso 
de prazo.

I. Do Cerceamento de Defesa

Sabe-se que o habeas corpus é o remédio constitucional previsto 
para os casos em que a liberdade de locomoção do indivíduo sofra ou esteja ameaçada 
de violência ou coação, em razão de ilegalidade ou abuso de poder.

Pela leitura do presente habeas corpus, infere-se que os 
impetrantes se insurgem, em parte, contra a sentença prolatada pelo juízo monocrático 
ao  afirmar  que  o  acusado  é  inocente,  que  a  prova  carreada  aos  autos  é  eivada  de 
irregularidades e que houve cerceamento de defesa durante a instrução do processo.

Ocorre que a verificação da  negativa  de  autoria  e  desses 
supostos vícios exigem inserção no campo fático-probatório dos autos, incabível em 
sede de habeas copus, já que  a via mandamental se  apresenta inidônea a atender tal 
pleito em face dos estreitos limites probatórios que norteiam seu processamento. 
Ademais, admitir ampla utilização do writ malferiria, inclusive, a própria lógica do 
sistema recursal.



Nesse sentido, aponta a jurisprudência: 

HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  
DESCABIMENTO.  RECENTE  ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO  
TRIBUNAL  FEDERAL. CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  FURTO 
QUALIFICADO. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.  
CIRCUNSTÂNCIAS  AUTORIZADORAS  PRESENTES.  CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ANÁLISE DE MATÉRIA 
NÃO  DEBATIDA  NA  ORIGEM.  OCORRÊNCIA  DE  SUPRESSÃO  DE  
INSTÂNCIA.  PRECEDENTES.  1.  Buscando  dar  efetividade  às  normas  
previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e  
aos  artigos  30  a  32,  ambos  da  Lei  nº  8.038/90,  a  mais  recente  
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o  
manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação,  
agravo  em execução,  Recurso  Especial),  tampouco  como sucedâneo  de  
revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova  
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses  
de  cabimento  do  habeas  corpus,  não  admitindo  que  o  remédio  
constitucional  seja  utilizado  em substituição  do  recurso  cabível. (...) 6.  
Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ; 
HC 261.108;  Proc.  2012/0260514-0; MG; Quinta Turma;  Rel.  Des.  Conv. 
Campos Marques; Julg. 26/02/2013; DJE 05/03/2013). Destaquei. 

HABEAS CORPUS.  INCIDENTE  DA  EXECUÇÃO.  NÃO 
CONHECIMENTO. 1.  Trata-se  de  incidente  da  execução  que  deve  ser 
resolvido na via adequada; em segundo grau, mediante recurso de agravo, 
pois  o habeas corpus não  pode  ser  utilizado  como sucedâneo recursal.  2. 
Retomada de orientação do STJ no sentido de que devem ser restringidas as 
hipóteses  de  cabimento  dowrit,  com o  consequente  não  conhecimento  de 
impetrações  utilizadas  em  substituição  de  recurso  ordinário  (apelação, 
agravo  em  execução,  Recurso  Especial)  e  revisão 
criminal. Habeas corpus não  conhecido. (TJRS;  HC  0486011-
69.2014.8.21.7000;  Passo Fundo;  Primeira  Câmara Criminal;  Rel.  Des.  
Júlio Cesar Finger; Julg. 28/01/2015; DJERS 11/02/2015) 

Assim, constatando-se a inadequação da via eleita, uma vez 
que a  decisão atacada desafia  recurso próprio,  entendo que o  presente  habeas 
corpus não deve ser conhecido.

II. Do Excesso de Prazo

Alegam os impetrantes, também, a  ocorrência  de  excesso  de 
prazo processual, uma vez que foi interposto recurso de apelação há mais de trinta dias, 
porém  ainda  se  encontra  conclusos  em  primeiro  grau  sem  as  providências  legais. 
Todavia, o presente pleito encontra-se prejudicado, tendo em vista as informações 
prestadas pela magistrada, às fls. 106, dando conta de que o recurso apelatório já 
foi remetido a esta instância na data de 15.04.2015.

Portanto, não  há  que  se  falar  em  constrangimento  ilegal 
por excesso de prazo em face da superveniência da remessa da apelação.

Ante do exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


