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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  2007790-22.2014.815.0000  – 1º  Tribunal  do 
Júri da Comarca da Capital

RELATOR  : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE: Helderley Florêncio Viana
PACIENTE  : Ana Paula de Santana Florêncio
 

HABEAS CORPUS. Excesso  de  prazo  para  a 
formação da culpa. Razões idênticas às constantes 
em outro writ anteriormente  julgado. Mera 
reiteração de pedido. Não conhecimento.

- A teor do art. 252 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça, é de se não conhecer a ordem 
mandamental, quando se traduz apenas na mera 
repetição de fundamentos já analisados em writ 
anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO 
WRIT, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO
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Trata-se de habeas corpus, com  pedido  liminar, 
impetrado em favor de Ana Paula de Santana Florêncio, que se encontra 
presa por força de prisão preventiva decretada pela Exma. Juíza de Direito 
em  substituição  do  1º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  da  Capital  –  ora 
apontada como autoridade coatora  – acusada,  em tese,  da prática  do 
crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, II e 
IV do CP.

Pugna o impetrante pela concessão da ordem alegando 
excesso de prazo para  o término da instrução processual. 

A inicial de fls. 02/10 veio acompanhada dos 
documentos de fls. 11/35.

Solicitadas  as  informações  necessárias,  foram 
devidamente prestadas às fls. 45/46.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça  convocado, opinou pelo desprovimento do recurso 
apelatório (fls. 51/53).

É o relatório. 

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

Deve-se destacar, desde logo, que não  há  como 
conhecer da pretensão requerida, porquanto se trata de mera reiteração 
de pedido. 

Com efeito, esta Colenda Câmara Criminal acaba de 
julgar o habeas corpus nº 2005958-51.2014.815.0000  –  impetrado em 
favor da ora paciente com idêntico fundamento e mesmo objeto – onde, 
por votação unânime, foi denegada a ordem mandamental.  

Como sabido, infere-se inexistir interesse de agir, 
quando se repete writ versando sobre tema, o qual já foi anteriormente 
objeto de outro mandamus, já julgado e denegado pelo mesmo Órgão 
Fracionário, não havendo qualquer fato novo a legitimar a nova 
impetração.

Para tanto, disciplina o art. 252 do Regimento Interno 
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
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“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 ”. 
Destaquei.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer 
ministerial, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS,  em 
desarmonia com o parecer ministerial..

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio,  
relator,   dele participando João Benedito  da  Silva  e Luiz  Sílvio 
Ramalho  Júnior. Ausente  temporariamente  o  Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da  
Câmara Criminal.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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, 19 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


