
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0001330-19.2015.815.0000
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTES: Antônio Vinícius Santos Oliveira (OAB/PB 18971) e outros.
PACIENTE: Francinaldo Barbosa de Oliveira
IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara de Sapé

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, 
CAPUT, DA LEI 11.343/06. FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA. ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. 
INSURGÊNCIA  CONTRA  SUPOSTA  OMISSÃO 
VERIFICADA  NA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA. 
UTILIZAÇÃO  DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL 
COMO  SUBSTITUTO  DE  RECURSO. 
IMPOSSIBILIDADE  INADEQUAÇÃO  DA  VIA 
ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
− O Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido 
de que o habeas corpus não pode ser utilizado com o 
objetivo de substituir recurso previsto na legislação de 
regência.
− In casu, o impetrante se insurgiu tão somente 
contra a sentença prolatada pelo Juízo monocrático, 
afirmando que a mesma deixou de apreciar as 
preliminares que foram suscitadas nas alegações finais, 
tentando, por via oblíqua, a anulação da sentença 
monocrática.  
− A inadequação da via eleita pelo impetrante 
impõe o não conhecimento do habeas corpus.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação 
criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer a ordem.

RELATÓRIO



Trata-se  de  habeas  corpus  impetrado  por Antônio  Vinícius  
Santos Oliveira e José Guedes Dias, em favor de  Francinaldo Barbosa de Oliveira, 
através do qual impugna sentença criminal prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca 
de  Sapé.  Assevera,  em  síntese,  que  a  sentença  deixou  de  apreciar  as  preliminares 
apontadas na peça de alegações finais, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, 
com a consequente revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, 
já  que  o mesmo se encontra  preso preventivamente  há 04 (quatro)  anos  e  terá  que 
aguardar a prolação de uma nova sentença.

A inicial de fls. 02/11, segue acompanhada dos documentos de 
fls. 12/60.

Solicitadas informações  à  autoridade  apontada  como  coatora, 
aos autos foram acostados o documento de fls. 70, em que a MM. Juíza a quo aduz que 
o feito foi sentenciado no dia 06/março/2015, condenando o réu à pena de 11 anos e 06 
meses de reclusão, sem direito de recorrer em liberdade.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Parecer de lavra do 
insigne Procurador José Marcos Navarro Serrano, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
VOTO: 

Buscam os  impetrantes,  através  do remédio  constitucional  do 
habeas corpus, a desconstituição de sentença de mérito prolatada pela 2ª Vara de Sapé, 
sob o argumento de que a  mesma foi proferida de maneira  citra petita,  já  que não 
analisou as preliminares apontadas na peça de alegações finais.

Pois  bem.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  o 
entendimento  de  que  o  habeas  corpus  não se  presta  a  substituir  o  recurso  cabível, 
conforme se demonstra do seguinte aresto: verbis,

“[...]  A  Primeira  Turma  do  col.  Pretório  Excelso  firmou  
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas  
corpus  substitutivo  ante  a  previsão  legal  de  cabimento  de  
recurso  ordinário  (v.g.:  HC n.  109.956/PR,  Rel.  Min.  Marco  
Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias  
Toffoli,  DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Ministra  
Rosa  Weber,  DJe  de  13/5/2014).  As  Turmas  que  integram  a  
Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse  
modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do 
writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC  
n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de  
2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco  
Aurélio  Bellizze,  DJe de 28/8/2014; HC n.  293.528/SP, Sexta  
Turma,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  DJe  de  4/9/2014  e  HC  n.  
253.802/MG,  Sexta  Turma,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza  de  
Assis  Moura,  DJe  de  4/6/2014).  [...]”  (HC  306.077/SP,  Rel.  
Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  
09/12/2014, DJe 02/02/2015) 

Ressalte-se que o entendimento supramencionado abrange 



também as hipóteses de habeas corpus substitutivos de apelações, impetrados perante 
os Tribunais de Justiça, conforme demonstrado no precedente abaixo transcrito: verbis,

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO-
DESVIO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT 
IMPETRADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE 
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A alegada nulidade 
da sentença condenatória não foi apreciada pela autoridade 
apontada como coatora, que não conheceu do writ ali impetrado 
quanto ao ponto, circunstância que impede qualquer manifestação 
deste Sodalício sobre o tema, sob pena de atuar em indevida 
supressão de instância. 2. Por outro lado, não se vislumbra qualquer 
ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois este 
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de 
não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos 
recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. 3. Recurso 
improvido, recomendando-se que o Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão imprima maior celeridade no julgamento da apelação 
criminal interposta pela defesa. (RHC 47.056/MA, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 
27/08/2014)

In casu, a suposta sentença citra petita pode ser impugnada por 
meio de embargos de declaração e, até mesmo, por apelação criminal, sendo, portanto, 
incabível a utilização do presente remédio constitucional. 

Registre-se, ainda, que a sentença foi enfática ao reconhecer a 
necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, 
“tendo em vista que ainda se encontram presentes os seus fundamentos, na medida em  
que necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Demais disso,  
não se vislumbra dos autos qualquer fato novo que viesse a desconstituir a conjuntura  
em vigor quando da decretação da medida cautelar de segregação” (fl. 21).

A peça proemial também não logrou êxito em apresentar fatos 
novos capazes de desconstituir o decreto preventivo, pelo contrário, limitou-se a 
combater a sentença de mérito proferida pelo juízo a quo, fazendo uso do presente 
remédio constitucional de forma inadequada, com o objetivo de substituir os recursos 
previstos na legislação processual. 

Diferentemente do que foi alegado pela Douta Procuradoria de 
Justiça, a inadequação da via eleita não acarreta a denegação da ordem, mas o não 
conhecimento do mandamus.

Diante de tais considerações, NÃO  CONHEÇO  DO 
HABEAS CORPUS, em desacordo com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho.



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de abril de 2015. 

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


