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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2005388-65.2014.815.0000

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Zeilton da Silva Lima
ADVOGADO : Charles Alberto Monteiro Lopes 
IMPETRADO : Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha 

MANDADO DE SEGURANÇA.  Cumprimento  da 
pena.  Regressão  de  regime.  Agravo  à  execução 
interposto no Juízo a quo (autoridade coatora) e não 
remetido ao Tribunal. Prejudicialidade do Mandado de 
Segurança.  Autos  já  remetidos  e  distribuídos. 
Regularização  da  tramitação.  Constrangimento 
superado. Prejudicialidade da impetração. 

– Com  a  remessa  dos  autos  do  agravo  à 
execução a esta Instância recursal, resta prejudicado 
o mandado de segurança interposto contra a demora 
da tramitação do agravo no Juízo a quo, uma vez que 
o suposto constrangimento ilegal resta superado.

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, conhecer e JULGAR PREJUDICADO 
o mandado de segurança, em desarmonia com o parecer ministerial.



2

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, impetrado por Zeilton da Silva Lima, legalmente representado por 
seu advogado Charles Alberto Monteiro Lopes, em face de omissão do Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, com competência de 
execuções penais, às fls. 02/08.

Nas razões do  mandamus, alega o  impetrante  que 
cumpria  pena  no  regime  semiaberto  na  Comarca  de  Catolé  do  Rocha, 
todavia, o Juiz citado regrediu sem audiência prévia de justificação o seu 
regime, no dia 27/09/2012, sob o fundamento de que ele havia deixado de 
se recolher ao Presídio.

Irresignado  com a  decisão  de  regressão,  o  impetrante 
moveu agravo à execução na data de 28/09/2012, o qual, entretanto, ainda 
não foi remetido para esta Instância.

Diante de tal quadro, impetrou o presente  writ  alegando 
violação  a  direito  líquido  e  certo  por  não  ter  a  autoridade  apontada 
processado e remetido o seu agravo. Pleiteia, de forma liminar, concessão de 
efeito suspensivo ao mandado de segurança para suspender a decisão de 
regressão de regime até, suponho, o julgamento do agravo.

Informações  prestadas  pela  autoridade  coatora,  às  fls. 
53/54

Liminar indeferida (fls. 67/67v).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, 
às fls. 71/74, através de parecer do Exmo. Sr. Dr. Francisco Sagres Macedo 
Vieira, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem mandamental.

É o relatório.

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

Concedo, inicialmente, o benefício da justiça gratuita ao 
impetrante, uma vez que ele preenche os requisitos da Lei de Assistência 
Judiciária (Lei nº 1.060/50).

A presente impetração alega, pelo que pude depreender, 
que o impetrante teve o seu regime de pena regredido sem audiência de 
justificação pelo Juiz da 1ª Vara de Catolé do Rocha. Contra essa decisão, 
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interpôs, em 28/09/2012, agravo à execução, o qual, todavia, ainda não foi 
remetido a esta Instância.

Ele  pediu,  ademais,  que  fosse  suspensa  a  decisão  de 
regressão, pleito que indeferi em sede de liminar.

Pois bem. O impetrante pede para que seja concedida a 
segurança, determinando a remessa do agravo interposto a esta Instância, a 
fim de ser processado e julgado. 

No que pese a argumentação do impetrante, compulsando 
o sistema de acompanhamento processual deste Tribunal,  entendo que o 
mandado de segurança encontra-se prejudicado, uma vez que os autos do 
agravo  já  foram enviados  pelo  Juiz  a  este  Tribunal,  sendo registrados  e 
distribuídos  sob  a  numeração  2010731-42.2014.815.0000,  e,  por  fim, 
encaminhados à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer opinativo.

Ora, com a remessa dos autos a este Instância, o suposto 
constrangimento  ilegal  proveniente  da  demora  na  tramitação  do  agravo 
resta superado, com a consequente prejudicialidade do presente mandado 
de segurança, uma vez que não há ilegalidade a ser sanada.

Assim,  sem mais delongas, conheço  e  JULGO 
PREJUDICADO, em desarmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio, relator, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, João 
Benedito da Silva e  Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Ausentes 
justificadamente os  Excelentíssimos Senhores Desembargadores 
Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, e Carlos 
Martins Beltrão filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 02 de setembro de 2014.

    Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
         RELATOR


