
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2013894-30.2014.815.0000)
RELATOR          : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   : Carlos Roberto Maia 
IMPETRADO : Juízo da 6ª Vara Regional de Mangabeira
PACIENTE        :  Leonardo Pereira da Silva

PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus.  Pedido de repetição 
de ato processual. Alegação de fragilidade de defesa técnica. 
Defensoria Pública que não arrola testemunhas. Ausência de 
prejuízo.  Aplicação  da  Súmula  523  do  Supremo  Tribunal 
Federal. Denegação da ordem.

-   O  advogado,  quando  constituído,  passa  a  atuar  no  feito 
recebendo-o  no  estado  em  que  se  encontra,  não  havendo 
previsão  legal  de  reabertura  de  prazos  sem  efetiva 
demonstração de prejuízo ao réu.

- Denegação da ordem.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos,  em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o 
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus com  pedido  liminar  impetrado  por 
Carlos Roberto Maia em favor de Leonardo Pereira da silva, sob o fundamento de que 
foi  constituído  como  advogado  do  paciente  nos  autos  da  ação  penal  n.  0008468-
16.2003.815.2002, a qual tramita perante a 6ª Vara da Comarca de Mangabeira, e, nessa 
qualidade,  peticionou  àquele  Juízo  para  se  habilitar,  sem  que  tivesse  tomado 
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conhecimento que naquele dia iria realizar-se a audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que ao acessar o site do TJ e verificar a realização de dita 
audiência, entrou em contato com o Assessor da Magistrada para informar que estava 
com audiência de instrução e julgamento perante a 4ª Vara Criminal, marcada para as 
14:30h e que “na realidade o que este impetrante observa no termo de audiência de  
instrução e julgamento realizada na 6ª Vara Regional de Mangabeira,. É que o impetrante  
passou a constar como advogado do paciente e tendo a Mma. Juíza ter feito constar no  
termo de audiência que este impetrante manteve contato telefônico com a assessoria,  
mas achou que pelo fato de não ter pedido adiamento da audiência não havia motivo para  
reaprazamento  do  ato.  Acontece  que  antes  de  iniciar  a  audiência  de  instrução  e  
julgamento, se a Doutora Juíza tivesse perguntado ao paciente se ele concordaria com  
sua desasa fosse feita por uma Defensora Pública, e se o paciente tivesse concordado,  
não haveria nulidade, mas conforme consta na filmagem da audiência (pen drive), em  
nenhum momento o paciente tomou conhecimento da realidade dos fatos”.

Alega ainda que na defesa preliminar a Defensora Pública disse que 
deixava de apresentar o rol de testemunhas porque não teve oportunidade de entrar em 
contato com o acusado nem com sua família, no entanto, afirma que a referida Defensora 
tinha conhecimento de que o paciente estava preso, deixando claro deficiência na defesa 
técnica.

Assegura que os autos estão com o Ministério Público para razões 
finais, devendo em seguida serem apresentados à defesa para tal ato e, diante disso, 
pugna pela liminar no sentido de que fique suspenso o prazo do paciente para apresentar 
dita  peça  processual,  até  que  seja  julgado  em definitivo  o  presente  HC,  anulando  a  
audiência de instrução e julgamento.

Requer, ainda, que o impetrante tenha oportunidade de apresentar 
testemunhas de defesa, instando pela concessão da ordem no mérito.

Junta documentos (fs. 04/11).

A liminar foi denegada – fls. 15/16.

O magistrado presta informações – fls. 21/22.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem – 
fls. 24/26.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator

A ordem deve ser denegada.

De fato,  o  presente  habeas corpus insurge-se contra o fato de a 
audiência de  instrução e julgamento,  realizada nos autos da ação penal  n.  0008468-
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16.2003.815.2002,  que  tem  o  paciente  como  réu,  ter  ocorrido  sem  a  presença  do 
advogado do réu e ainda, pelo fato da Defensoria Pública, no momento da defesa escrita, 
não ter anexado rol de testemunhas, apesar de ter conhecimento de que o réu estava no 
Presídio.

Pois bem.  In casu, o impetrante não conseguiu demonstrar que a 
realização da audiência de instrução e julgamento foi realizada em discordância com o 
devido trâmite processual. No entanto, o que se conclui é que o impetrante foi constituído 
pelo réu no dia 13 de novembro de 2014, oportunidade em que peticionou requerendo sua 
habilitação ,  no entanto,  aduz que não foi  informado que  “naquele dia  iria  realizar-se 
audiência de instrução e julgamento do processo que o paciente é réu”.

Ora, constata-se que o impetrante não foi  diligente ao habilitar-se 
nos autos, posto que peticionou no dia 12 de novembro e não tomou conhecimento dos 
atos processuais praticados até aquela oportunidade.

Outrossim, não havia como ser “informado” da audiência, pelo Poder 
Judiciário,  considerando que foi  habilitado apenas um dia antes  da realização do ato 
processual e, como cediço, as comunicações dos atos processuais pelo Judiciário devem 
ser feitas através de intimação, citação ou notificação, não havendo previsão legal de 
contato telefônico.

Destarte,  não  há  nenhuma  irregularidade  no  trâmite  processual 
capaz de embasar uma nulidade, como pleiteada pelo impetrante.

Por  fim,  sustenta  o  impetrante  que,  na  defesa  preliminar,  a 
Defensoria Pública disse que deixava de apresentar o rol de testemunhas porque não 
teve oportunidade de entrar em contato com o acusado nem com sua família, motivo pelo 
qual a defesa prévia deve ser declarada nula tendo em vita que a patrona do acusado 
sabia que o paciente estava preso e, mesmo assim, não se dirigiu ao Presídio.

Melhor sorte não assiste ao impetrante. Isso porque, embora alegue 
que houve deficiência de defesa, é certo que tal alegação, por si só, não gera nulidade. 
De fato, para que haja reconhecimento de nulidade, antes, nos termos do que preceitua o 
art. 563 do CPP1, torna-se necessário que seja demonstrado o prejuízo causado ao réu.

No caso dos autos, o impetrante limita-se a aferir, de forma genérica, 
deficiência de defesa técnica sem demonstrar, concretamente,  qual o benefício que as 
eventuais  testemunhas  a  ser  arroladas  poderiam  conceder  ao  réu,  ou  seja,  qual  a 
importância de seus depoimentos e a necessidade de sua oitiva.

Dessa feita, é de aplicar-se ao caso o disposto na Súmula 523 do 
Supremo Tribunal Federal:

“No processo penal,  a  falta  da defesa constitui  nulidade absoluta, 
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para 
o réu”.
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Não há, nesse caso, nenhum constrangimento capaz de ensejar o 
decreto de nulidade do ato.

Cumpre  ressaltar,  por  oportuno,  que  o  advogado,  quando 
constituído,  passa a  atuar  no  feito  recebendo-o  no estado em que se  encontra,  não 
havendo previsão legal de reabertura de prazos sem efetiva demonstração de prejuízo ao 
réu.  Permitir  o  retrocesso dos prazos  processuais,  fixados em lei,   seriam permitir  o 
prolongamento,  ad  infinutum,  do  trâmite  processual,  propiciando-se  a  desordem 
processual e autorizando o tratamento diferenciado entre as partes.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.2

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Desembargador  Joás de Brito  Pereira  Filho.  Ausente Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-
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