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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº 2011693-65.2014.815.0000 – Vara das Execuções 
Penais da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTES : Altamar Cardoso da Silva e Suelaine Souza Guedes
PACIENTE : Hélder Guimarães Ramos

 
 

HABEAS CORPUS. Juízo das Execuções Penais. 
Indeferimento  do  pedido  de  transferência  do 
apenado/paciente para Ergástulo Público em Estado 
vizinho. Via eleita inadequada. Recurso próprio para 
o  que  pleiteia.  Agravo  em  execução  penal.  Não 
conhecimento.

- O presente remédio heroico não é via adequada à 
análise de matérias afetas à execução da pena, por 
não ser hipótese de constrangimento ilegal ao direito 
de  ir  e  vir  do  cidadão,  merecendo,  pois,  o  não 
conhecimento da demanda trazida neste mandamus, 
visto  que  há  recurso próprio  para  a  irresignação 
quanto ao indeferimento de pedido de transferência 
do paciente, agravo em execução.

Vistos, relatados, e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado Paraíba, à unanimidade, NÃO CONHECER DA ORDEM, em 
harmonia com o parecer oral ministerial.

RELATÓRIO.
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Altamar  Cardoso  da  Silva  e  Suelaine  Souza  Guedes, 
impetraram o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de 
Hélder  Guimarães  Ramos, apontando como autoridade coatora o Juiz de 
Direito da Vara das Execuções Penais da Comarca da Capital, às fls. 02/12.

Segundo  os  impetrantes,  o  paciente  sofre 
constrangimento  ilegal,  em  função  do  indeferimento  de  seu  pedido  de 
transferência carceraria para Ergastulo Público de Pernambuco. A teor do 
que  desenvolvem  na  impetração,  o  suplicante  preenche  requisitos 
necessários  para  tal  benefício,  visto  que  sua  família  residiria  no  mesmo 
Estado.

Outrossim, aduzem que a transferência seria necessária 
para assegurar a segurança e integridade do paciente e de seus familiares, 
visto que denunciou fatos advindos da Diretoria do presídio onde cumpre sua 
pena,  corrupção,  bem  como  é  testemunha  na  apuração  destes  mesmos 
fatos.

Por tais razões, pediram o deferimento de liminar, e no 
julgamento final, a concessão da ordem.

Vieram-me os autos conclusos, achei por bem pô-los em 
mesa para julgamento (fl. 58).

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça, através 
do parecer oral, opinou que não fosse conhecida a ordem, à fl. 59.

É o relatório.

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

Preliminarmente, não conheço do Habeas Corpus.

Pretendem os impetrantes que se determine, cassando-se 
decisão indeferitória do Juízo das Execuções Penais, em favor do paciente, 
sua transferência para um presídio localizado no Estado de Pernambuco, em 
função de que seria mais próximo dos familiares deste.

Entretanto, descabe nesta via estreita analisar este pleito, 
posto que é afeto a via eleita própria, qual seja o agravo em execução.

Aliás, o habeas corpus é medida urgente para fazer cessar 
uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar, jamais para apresar ou 
modificar o andamento do processo em grau de jurisdição inferior.

Neste sentido:
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“Remédio tutelar do direito de locomoção, não é o Habeas 
Corpus meio processual adequado a apresar o julgamento 
de feito sem influência direta na liberdade de ir e vir. 
Quem impetra a ordem para este fim é carecedor da ação 
constitucional” (RT 586/37).

Bem como:

“HABEAS  CORPUS.  TRANSFERÊNCIA  PARA  PRESÍDIO 
FEDERAL.  MATÉRIA  ATINENTE  À  EXECUÇÃO  DE  PENA.  
ANÁLISE  DO  SUBSTRATO  PROBATÓRIO.  VIA 
INADEQUADA. O habeas corpus não pode ser utilizando  
em nítida substituição ao instrumento próprio, ou seja, a  
questão ventilada deve ser tratada em sede de agravo em 
execução, que possibilitará a análise pormenorizada das 
nuances do processo. Ordem não conhecida.” (TJGO; HC 
0035200-57.2014.8.09.0000; Itaberaí; Segunda 
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Leandro  Crispim; 
DJGO 24/03/2014; Pág. 234)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA PRESÍDIO 
PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. 
INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. VIA PRÓPRIA. ORDEM 
NÃO CONHECIDA. O Habeas Corpus não se mostra como 
via adequada para análise dos incidentes da execução da 
pena, pois é instituto com assento constitucional que se 
destina à defesa da liberdade de ir e vir, e não à 
universalidade de substituto recursal. Ordem não 
conhecida.”  (TJMG; HC 1.0000.14.024728-9/000; 
Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 08/05/2014; 
DJEMG 15/05/2014)

Ressalte-se sempre, que compete ao Juiz da Execução 
decidir sobre os pedidos de benefícios, sob pena de supressão de um grau 
de jurisdição, até porque sua análise depende de dilação probatória para 
verificar eventual preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para sua 
concessão.

No caso dos autos, o apenado, ora paciente, peticionou 
junto ao Juízo das Execuções Penais de nossa Capital, sua transferência para 
presídio no Estado de Pernambuco, precisamente para a Comarca de 
Igarassu ou Barreto Campelo, locais próximos à residência de seus 
familiares no mesmo Estado (ver cópias de fls. 13/15). 

Dispondo de informações que achou suficientes, indeferiu 
o pleito da defesa do ora paciente, conforme decisão, com cópias às fls. 
45/47, em 15 de agosto do ano em curso.

Irresignado, impetrou o presente habeas corpus, ao invés 
do agravo em execução no prazo legalmente estipulado, incorrendo em erro, 



4
que  não  lhe  socorre  apreciação  da  matéria  pela  via  estreita  deste 
mandamus.

Pois bem. Sob qualquer prisma que se vislumbre, inexiste 
abuso de poder ou ilegalidade, tornando-se inadmissível a impetração, já 
que o pedido de transferência foi apreciado a contento, cabendo quaisquer 
irresignações serem trazidas ao conhecido deste Egrégio Tribunal de Justiça, 
por meio de agravo em execução.

Nestas circunstâncias, o habeas corpus não  merece ser 
conhecido, diante da inadequação do meio eleito.

Por fim, vale ressaltar que, conforme disciplina o art. 252, 
parte final, do Regimento Interno de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, o não 
conhecimento é imperioso:

“Art. 252. Quando o pedido for manifestamente incabível, 
ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele 
conhecer originariamente, ou se tratar de reiteração de 
outro com os mesmos fundamentos, ou, ainda, não vier 
devidamente instruído, liminarmente dele não se 
conhecerá”. 

Posto isto, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, em 
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  representante  do  Ministério 
Público,  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 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


