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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 2006947-57.2014.815.0000 –  Juizado  de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital

RELATOR : Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTE : Joacil Freire da Silva
PACIENTE : Elvis Carneiro de Sousa

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA. 
Ameaça e lesão corporal praticados contra ex-
companheira. Excesso de prazo no oferecimento da 
prefacial acusatória. Denúncia oferecida e 
recebida. Argumento superado. Ordem 
prejudicada.

- Recebida a denúncia, e iniciada a fase judicial de 
formação da culpa, não mais prevalece o ato que 
embasou a impetração do writ, qual seja, excesso 
de prazo no oferecimento da referida peça inicial 
acusatória, não havendo, portanto, que se falar em 
constrangimento ilegal. Habeas corpus 
prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, sem discrepância, EM JULGAR A ORDEM 
PREJUDICADA, em desarmonia com o parecer ministerial.
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, 
impetrado em favor de Elvis Carneiro de Sousa, que se encontra preso por 
força de custódia preventiva decretada pela Exma. Juíza do  Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital – 
ora apontada como autoridade coatora – acusado, em tese, da prática dos 
crimes de ameaça e lesão corporal perpetrados contra sua ex-
companheira e filhas menores.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em 
flagrante  delito,  no dia  03/02/2014,  acusado da prática,  em tese,  dos 
crimes tipificados nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, c/c o 
art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima a sua ex-esposa de 
nome Eliklita Silva Morais e duas filhas menores, tendo a Magistrada do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da 
Capital convertido a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da 
ordem pública e segurança da instrução processual.

Aduz o impetrante, em suma, que o coacto se encontra 
padecendo de constrangimento ilegal, em decorrência de excesso de prazo 
no oferecimento da denúncia, uma vez que preso há mais de 120 (cento e 
vinte)  dias  e  ainda  não  fora  oferecida  a  referida  peça  acusatória, 
extrapolando, assim, em muito o prazo legal de 05 (cinco) dias, situação 
que configura a ilegalidade da custódia.

Face ao motivo exposto, requereu a expedição de 
alvará de soltura em benefício do coacto.

A inicial de fls. 02/06 veio acompanhada dos 
documentos de fls. 07/48.

Liminar indeferida (fls. 59/59v).

A indigitada autoridade coatora prestou informações à 
fl. 62, que, a pedido da Procuradoria de Justiça (fls. 66/67), foram 
complementadas à fl. 74.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Dr. José Roseno Neto – Procurador de Justiça – manifestou-se pela 
denegação da ordem (fls. 76/79). 

É o relatório. 
VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
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(Relator) 

Conheço do habeas corpus.

Todavia, importa frisar que o mandamus encontra-se 
prejudicado. 

Eis que, segundo afirma o impetrante, o paciente 
estaria sofrendo  constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo 
no oferecimento da peça vestibular acusatória, mas, resta evidenciado nos 
autos – notadamente através das informações complementares prestadas 
pela autoridade indigitada coatora à fl. 74 – que, in casu, a denúncia já foi 
ofertada pelo Ministério Público e devidamente recebida no juízo 
processante desde o dia 06 do corrente mês e ano (06/08/2014).

Portanto, considerando que a exordial acusatória já foi 
oferecida e devidamente recebida no juízo processante, sendo iniciada a 
instrução criminal, resta superada a alegada coação ilegal por excesso de 
prazo no oferecimento da denúncia, logo, o habeas corpus sob análise 
perdeu seu objeto.

Desse modo, dispensando maiores delongas, em 
desarmonia com o parecer ministerial, JULGO PREJUDICADA A ORDEM 
IMPETRADA.

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 Paulo Barbosa de Almeida, 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, 28 de 
agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


