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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 2009734-59.2014.815.0000 – Comarca de São 
Bento

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Francisco das Chagas de Sousa
PACIENTE : Pedro Francisco da Silva

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Arts. 33 e 35 
da Lei 11.343/06.  Intempestividade  do  recuso. 
Irresignação.   Admissão  do  recurso pela juíza a 
quo. Perda do objeto. Ordem prejudicada.

- Verificada a superveniência de decisão admitindo 
o  recurso  por  ser  tempestivo, tem-se por 
prejudicada a impetração que atacou apenas esta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, em 
harmonia  oral com o parecer ministerial.

RELATÓRIO



2

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro 
Francisco da Silva, qualificado nos autos, condenado pela prática do crime 
de  tráfico  (art. 33  da Lei nº 11343/06), apontando como autoridade 
coatora a Exma. Juíza de Direito da Comarca de São Bento.

Alega o impetrante, em suma, que a  magistrada 
primeva negou  seguimento  ao  recurso  apelatório,  por  considerá-lo 
intempestivo,  quando  na  realidade  fora  impetrado  dentro  do  prazo 
estabelecido. Requereu o deferimento da liminar para que fosse revogada 
a decisão de intempestividade do recurso, e, no mérito, a confirmação da 
liminar e que os autos sejam encaminhado à Corregedoria de Justiça com 
a finalidade de adotar as medidas administrativas.

A inicial de fls. 02/04v, veio acompanhada dos 
documentos de fls. 05/146.

Prestadas informações pela douta Juíza apontada 
coatora, às fls. 155/156.

A Procuradoria de Justiça, em parecer oral da lavra do 
insigne Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira –  Procurador de Justiça – 
manifestou-se pelo prejudicialidade da ordem, face a flagrante perda de 
seu objeto.

É o relatório.

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

O impetrante se insurge contra a decisão que negou 
seguimento ao apelo por considerá-lo intempestivo, bem como a que a 
decisão de reconsideração que o manteve.  

Contudo, consoante se observa das informações 
prestadas pela autoridade coatora (fl. 155/156), a magistrada  de 
primeiro  grau  reconheceu  o  equívoco  ocorrido  e  chamou  o  feito  a 
ordem, admitindo o recurso por sê-lo tempestivo. 

Assim, o writ perdeu o seu objeto, tornando 
prejudicado o pedido, na forma do art. 659 do CPP, que dispõe: 

"Se o Juiz ou Tribunal verificar que já cessou a 
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o 
pedido".

Em consonância, o Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, em seus artigos 127, inciso XXX, e 257, 
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verbis:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(…) omissis.
XXX- julgar prejudicado pedido ou recurso que haja 
perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que o 
feito se ache em mesa para julgamento.”

“Art. 257. Verificada a cessação de violência ou 
coação ilegal, o habeas-corpus será julgado 
prejudicado, podendo, porém, o Tribunal declarar a 
ilegalidade do ato ou tomar as providencias cabíveis 
para punição do responsável”.

Quanto ao pleito dos autos serem encaminhados à 
Corregedoria de Justiça a fim de serem tomadas medidas administrativas 
contra a magistrada e servidora, verifico que ambas se equivocaram em 
relação às datas sem nenhuma intenção de prejudicar o réu.

Desta forma, como o erro já foi sanado, conforme 
constata-se às fls. 155/156, inócua a emissão do caderno processual ao 
referido órgão fiscalizador. 

Por todo o exposto, conheço e julgo PREJUDICADO o 
presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, em 
harmonia com o parecer oral 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  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 26 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


