
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO EXMO. DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 2014132-49.2014.815.0000
RELATOR: Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir ao Exmo. 
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Boris  Trindade,  OAB/PB  2.032-A e  Alberto  Trindade,  OAB/PE 
24.422
PACIENTE(S): Miguel Mota Victor
IMPETRADO: Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 

HABEAS  CORPUS  —  ARGUIÇÃO  DE  NULIDADE  DE 
DENÚNCIA —  PEÇA  ACUSATÓRIA  JULGADA 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  PELO  ÓRGÃO 
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL —  COMPETÊNCIA DO 
STJ PARA JULGAMENTO DO WRIT — ART. 105, I, “C”, 
DA CF —  NÃO CONHECIMENTO DO  MANDAMUS E 
REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE. 

— De acordo  com a  tese  aventada  pelo  impetrante,  qual 
seja, nulidade de denúncia julgada parcialmente procedente pelo 
Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado, esta Corte de Justiça 
figura como autoridade coatora no presente writ , prevalecendo, 
no caso, a regra da Constituição Federal, prevista no art. 105, I, 
c, que estabelece a competência do Superior Tribunal de Justiça 
para julgar o habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito 
à sua jurisdição.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em não conhecer o Habeas Corpus.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Miguel Mota 
Vita, em que se requer a  nulidade da denúncia – e, consequentemente, do processo -, 
relativa aos autos nº 888.2004.001732-9/001, nos quais o ora paciente foi condenado - 
com acórdão, ao que tudo indica, transitado em julgado, já que o processo se encontra 
baixado, porém,  não existe informação precisa nestes autos sobre o tema -, em uma 



pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime, inicialmente, fechado, por cometimento de 
delitos inscritos no art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67. 

Aduz  a  inicial,  em  síntese,  que:  a  denúncia  da  ação  penal 
correlata  a  este  mandamus  foi  recebida  em 28/04/2000,  contudo  seu  texto  não  faz 
referência à  data do fato,  ou seja, o dia em que o crime se consumou, sendo tal dado 
imprescindível para averiguar a possibilidade de ocorrência de prescrição pelo quantum 
da pena aplicada concretamente ao paciente; não se aplica ao caso a Lei 12.234/2010, 
que revogou o § 2º do art. 110 do Código Penal, visto que a ação penal foi julgada desde 
14/06/2006;  não  obsta  o  conhecimento  deste  habeas  corpus,  o  fato  de  ter  sido 
interposto,  anteriormente,  o  HC 2009787-40.2014.815.00000,  vez  que  eles  possuem 
fundamentos  diversos  e  aquele  não  foi  conhecido  em  razão  da  instrução  ter  sido 
deficiente; embora o writ se dirija contra ação penal com trâmite neste Tribunal, é esta 
Corte de Justiça competente para o seu processamento e julgamento, devendo se aplicar, 
na hipótese, a regra do art. 654, § 2º, do CPP. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  38/41,  opinou  pelo  não 
conhecimento do habeas corpus ante a incompetência deste Tribunal, e, no mérito, pela 
denegação da ordem. 

É o relatório.
VOTO:

Discute-se,  no  presente  feito,  a  nulidade  ou  não  denúncia, 
relativa à ação penal nº  888.2004.001732-9/001,  em razão da referida peça acusatória 
não haver especificado a data em que o delito se consumou.

Sustenta o impetrante que à hipótese deve ser aplicado o art. 654, 
§ 2º, do CPP. In verbis:

Art.654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu 
favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

(...)

§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de 
habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre 
ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Por sua vez, o art. 105, I, “c”, da Constituição Federal reza:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os  habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas 
mencionadas  na  alínea  "a",  ou  quando o  coator  for  tribunal  sujeito  à  sua 
jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da 
Aeronáutica,  ressalvada  a  competência  da  Justiça  Eleitoral;(Redação  dada 
pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

 Do cotejo entre os dispositivos legais acima elencados, entendo 
que o caso dos autos não se amolda as prescrições do art. 654, § 2º, do CPP. A uma, 
porque o presente writ refere-se a processo, com sentença condenatória, cujo trâmite já 
teve fim.  A duas, porque  a concessão de  habeas corpus,  de ofício,  é reservada para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art105ib


hipóteses  excepcionais,  quando  a  ilegalidade  apontada  for  flagrante,  o  que  não é  o 
cenário aqui produzido, visto que o dia da consumação do crime poderá ser encontrado 
provavelmente nos documentos  referidos na denúncia vergastada, os quais não estão 
reproduzidos neste feito. 

Nessa  esteira,  considerando que  a  peça  acusatória,  da  qual  se 
alega  nulidade,  já  fora  objeto  de  apreciação  por  este  Tribunal,  tendo  o  seu  Órgão 
Plenário julgado parcialmente procedente as imputações deduzidas no seu bojo contra o 
ora  paciente,  o  Tribunal  de  Justiça  deste  Estado  figura  como  autoridade  coatora, 
prevalecendo, no caso, a regra da Constituição Federal acima aludida, que estabelece a 
competência do Superior  Tribunal  de Justiça para julgar  o  habeas corpus quando o 
coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. 

Ante o exposto,  NÃO CONHEÇO O HABEAS CORPUS E 
DECLINO  DE SUA COMPETÊNCIA,  determinando a remessa destes autos ao 
STJ.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto,  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência,  em  face  da  ausência 
justificada  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque, que se encontra em gozo de férias.  Relator: Excelentíssimo Senhor Doutor 
Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos). Participaram ainda do julgamento os Exmos. Senhores Desembargadores Joás 
de Brito  Pereira  Filho,  João Benedito da Silva,  Carlos  Martins  Beltrão Filho,  Luiz 
Sílvio Ramalho Júnior, Saulo Henriques de Sá e Benevides, João Batista Barbosa (Juiz  
convocado  para  substituir a  Desª  .Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira),  
Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça),  Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,  Vanda Elizabeth Marinho  (Juíza 
convocada para substituir o Des. José Ricardo Porto – Vice-Presidente), Leandro dos Santos e  
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho. Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Ricardo Vital de Almeida (Juiz  
convocado para substituir a Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), João Alves 
da Silva, Maria das Graças Morais Guedes e José Aurélio da Cruz. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José 
Raimundo  de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier 
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de abril 
de 2015.

Marcos William de Oliveira
 juiz convocado


