
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C O R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2009905-16.2014.815.0000 - 6ª Vara Regional 
de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Aécio Farias Filho
PACIENTE : Eric Mendes da Silva
  

HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. 
Impetração almejando o reconhecimento da 
prescrição da pretensão retroativa. Pleito deferido 
pela autoridade apontada coatora. Perda do objeto. 
Writ prejudicado.

- Tendo sido reconhecida, pelo juízo primevo, a 
prescrição da pretensão retroativa, bem como 
declarada a extinção da punibilidade do paciente, 
faz prejudicada a análise do habeas corpus diante 
da perda de seu objeto, a teor do art. 659 do CPP 
c/c o art. 257 do RITJ/PB.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por votação unânime, em JULGAR 
PREJUDICADA a ordem mandamental, em harmonia com o parecer 
ministerial.
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que se 
faz em favor de  Eric Mendes da Silva, objetivando o reconhecimento da 
prescrição  ou  a  declaração  de  nulidade  dos  autos  da  ação  penal  nº 
0003823-81.2009.815.2003  em  trâmite  na  6ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira  da  Comarca  da  Capital,  pela  qual  o  ora  paciente  restou 
condenado como incurso nas penas do art. 155, do CP, à pena de 01 (um) 
ano de reclusão, no regime aberto.

Em suma, alega-se  nas  razões  de impetração  que  o 
douto sentenciante deixou de reconhecer em favor do coacto a prescrição 
da pretensão punitiva estatal, apesar de a sentença condenatória ter sido 
proferida depois de transcorrido o prazo prescricional – considerando a 
pena in concreto cominada.

Aduz, outrossim, que há nulidade processual a ser 
declarada em virtude da não abertura de vistas ao Ministério Público para 
se manifestar sobre o oferecimento do sursis processual, bem como em 
decorrência da falta de intimação da defesa da sentença condenatória.

A inicial de fls. 02/09 segue acompanhada dos 
documentos de fls. 10/36.

Liminar indeferida (fls. 40/40v).

Prestadas informações pela douta juíza apontada 
coatora (fls. 45/46 e 48/49).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Dr. José Marcos Navarro Serrano, manifestou-se pela 
prejudicialidade do mandamus (fls. 52/53).

Conclusos, determinei fossem os autos postos em mesa 
para julgamento.

É o relatório.

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

Ab initio, presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do writ impetrado. 

Destaco, entretanto, que a pretensão requerida se 
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encontra prejudicada. 

Conforme informações prestadas pela autoridade 
coatora – Dr. Isaac Torres Trigueiro de Brito –  foi reconhecido no juízo a 
quo a prescrição da pretensão retroativa, bem assim declarada extinta a 
punibilidade de Eric Mendes da Silva, ora paciente (fls. 45/48).

Logo, alcançada a ambição almejada, o pedido perdeu 
o objeto.

Diante disto, impõe-se julgar prejudicado o presente 
writ com a cessação do suposto constrangimento ilegal apontado, nos 
termos do art. 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art.659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou 
a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o 
pedido.” 

Neste sentido também dispõe o art. 257 do Regimento 
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

“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 e tomar as providências cabíveis para a punição do 
responsável.”

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE 
HABEAS CORPUS, em harmonia com o parecer da Procuradoria de 
Justiça. 

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 Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente o Exmo. Sr. Des.  
Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o representante do Ministério 
Público,  o  Excelentíssimo Senhor Doutor José  Roseno  Neto, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


