
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO
Habeas Corpus n.º 2009719-90.2014.815.0000
RELATOR:  Dr.  Marcos  William de  Oliveira,  Juiz  de  Direito  Convocado  em 
substituição ao Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTES: Antonio Carlos Coelho da Franca e 
                           Carlos Emílio Farias da Franca                 
IMPETRADO: Vara de Execução Penal da comarca da Capital
PACIENTE  : Carlos Antonio Rodrigues Ribeiro                                                       

HABEAS  CORPUS.  CONDENAÇÃO. 
SENTENÇA  TRANSITADA  EM  JULGADO. 
PROGRESSÃO.  REGIME  ABERTO.  GRAVE 
ESTADO  DE  SAÚDE  DO  PACIENTE.  PEDIDO 
DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  DECISÃO 
PROLATADA  EM  SEDE  DE  AGRAVO  EM 
EXECUÇÃO.  PLEITO  DE  DESISTÊNCIA 
POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  HOMOLOGAR  A  DESISTÊNCIA,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado 

pelos Bacharéis Antonio Carlos Coelho da Franca e Carlos Emílio Farias da 
Franca  em favor de  Carlos Antônio Rodrigues Ribeiro,  apontando, como 

autoridade coatora, o juízo de direito da Vara de Execução Penal da comarca 

da Capital.
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Alegam, em síntese, que o paciente foi condenado a uma pena de 

20  anos  de  reclusão,  mas,  em  virtude  do  preenchimento  de  condições 

autorizadoras  da  progressão  de  regime,  encontra-se  cumprindo  pena  em 

regime aberto,  desde 22/01/2008.  Ocorre  que a magistrada a quo indeferiu 

pedido de prisão domiciliar pleiteado devido ao agravado estado de saúde do 

paciente,  não  possuindo  o  estabelecimento  prisional,  capacidade  estrutural 

para o seu tratamento adequado. Alternativamente, alega que, na ausência de 

Casa de Albergado, necessária se faz a concessão da prisão domiciliar.

Pugnam,  ao  final,  pela  concessão  de  liminar,  no  sentido  de 

emprestar  efeito  suspensivo  ao  agravo  em  execução  penal  nos  autos  nº 

0067882-52.2007.815.2002. 

Instrui o pedido com acervo documental (fls. 16/90).

Ao prestar as  informações solicitadas (fls. 98/99), a autoridade 

apontada como coatora afirmou que o paciente, no gozo do regime aberto, vem 

requerendo prisão domiciliar desde o dia 13/07/2011, sendo agraciado, desde 

então,  com  diversas  concessões.  Contudo,  ao  requerer  mais  uma  vez  o 

recolhimento  domiciliar,  teve  seu  pedido  indeferido  e  revogado  o  efeito 

suspensivo  da  decisão,  devendo o  paciente,  de  imediato,  recolher  -se,  nos 

finais de semana, na Penitenciária de Segurança Média  Juiz Hitler Cantalice, 

tudo em conformidade com o entendimento do Ministério Público.

Liminar indeferida (fls. 151/152, verso).

A Procuradoria de Justiça, ao lançar parecer (fls. 155/156), opina 

pela prejudicialidade da ordem.

Através da petição de fl.  158,  protocolizada em 27/11/2014, os 

impetrantes requereram o acolhimento do pedido de desistência do writ, ante 

Desembargador João Benedito da Silva
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o julgamento de mérito do Agravo em Execução que trata da mesma matéria.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com matéria idêntica à do Agravo em 

Execução nº  2011023-27.2014.815.0000,  desta mesma relatoria,  julgado em 

11/11/2014 pelos integrantes da Câmara Criminal desta Corte de Justiça.

Posteriormente ao parecer da Douta Procuradoria, o impetrante 

atravessou petição pugnando pelo acolhimento do pedido de desistência do 

presente  writ,  frente  o  julgamento  de  referido  incidente  processual  com  o 

mesmo pedido, juntando, inclusive, o acórdão proferido.

Desta feita, resta possível a homologação do pedido de fl. 158, eis 

que a matéria do presente  mandamus foi objeto de Agravo em Execução já 

julgado, ficando prejudicado o julgamento do mérito deste habeas corpus.

Sendo assim, o Regimento Interno deste Tribunal prevê que cabe 

ao relator a homologação de pedido de desistência, nos termos do art. 127, 

inciso XXX:

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

Por tais motivos, HOMOLOGO o pedido de desistência de fl. 158, 

restando prejudicado o presente habeas corpus.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu  a  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio, 

Presidente,  em exercício,  da  Câmara  Criminal.  Participaram do  julgamento, 

além do relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Dr. 

Wolfram da Cunha Ramos ( Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. 

Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho). Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. 

Des. Luis Silvio Ramalho Junior.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Álvaro 

Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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