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A  C  Ó  R  D  Ã  O  A  C  Ó  R  D  Ã  O  

HABEAS CORPUS nº 2010826-72.2014.815.0000 – 6ª Vara da Comarca
de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Emanuel  Pordeus  Silva  e  outros   (OAB/PB  nº  18.785),
Renata Silvestre Pordeus (OAB/PB 18.513) e Eraldo Pordeus Silva (OAB/PB
17.852)
PACIENTE: Eriberto Ferreira Leite

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO. SENTENÇA PROFERIDA. OBJETO DO
WRIT  ULTRAPASSADO.  ART.  659  DO  CPP.
PREJUDICADO.

- Emerge o prejuízo do objeto perseguido pela
impetração  se  já  foi  proferida  sentença,
restando,  pois,  ultrapassado  o  indigitado
constrangimento ilegal por excesso de prazo.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA  a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  julgar  prejudicada  a
ordem mandamental, nos termos do voto do Relator, em harmonia com o
parecer oral da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem de  Habeas  Corpus,  com  pedido  de
liminar, impetrada pelos Bels. Emanuel Pordeus Silva e outros  (OAB/PB nº
18.785), Renata Silvestre Pordeus (OAB/PB 18.513) e Eraldo Pordeus Silva
(OAB/PB 17.852), com supedâneo no art. 5°, LVXIII da CF/88, c/c os arts.
647 do CPP, em favor de  Eriberto Ferreira Leite, qualificado na inicial e
denunciado, em tese, as sanções dos crimes capitulados nos 33  da Lei nº
11.343/2006,  alegando,  para  tanto,  suposto  constrangimento  ilegal
proveniente da 6ª Vara da Comarca de Sousa/PB (fls. 02/11).

Alega,  em síntese,  que  está  caracterizado o excesso  de
prazo  tendo  em  vista  que  o  paciente  encontra-se  recluso  desde  o  dia
09/04/2014, ou seja, mais de 127 (cento e vinte e sete) dias. Aduz ainda, que
há  nulidade  processual  por  inobservância  ao  rito  especial  previsto  na  Lei
11.343/06. Por fim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
posto em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.
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Colacionou aos autos os documentos de fls. 121/18.

Nas  informações  solicitadas  (fls.  25),  a  autoridade
impetrada informou que os autos se encontram com a instrução processual
encerrada, já havendo sentença proferida, a qual condenou o paciente a uma
pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida
em regime inicialmente semi-aberto, encontrando-se atualmente em fase de
cumprimento da sentença, já tendo sido expedido o competente alvará de
soltura em favor do paciente.

É o relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  o  impetrante  aponta  que  está
caracterizado excesso de prazo para julgamento do processo, tendo em vista
que os autos estavam conclusos há mais mais de 127 (cento e vinte e sete)
dias. E ainda, que há nulidade processual por inobservância ao rito especial
previsto na Lei 11.343/06. 

Despiciendo,  contudo,  verificar  a  procedência  dos
argumentos expostos no mandamus, uma vez que, consoante se infere das
informações  prestadas  pela  autoridade  tida  como  coatora,  (fls.  28-30),
corroborada  por  informação  colhida  no  Sistema  de  Controle  de  Processo
deste  Poder  Judiciário,  a  sentença  foi  proferida  pelo  magistrado  singular,
cessando.

Nesse  sentido,  resta  ultrapassado  o  alegado
constrangimento ilegal, conforme preceitua o art. 659, do Código de Processo
Penal e art. 257, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis:

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

“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 punição do responsável.”

Desta  forma,  ultimada  a  fase  instrutória  e,  proferida
sentença de mérito, não há que se falar em excesso de prazo para formação
da culpa, a teor da Súmula n° 52, do STJ:
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Súmula nº 52:

“Encerrada a instrução criminal,  fica superada a
alegação  de  constrangimento  por  excesso  de
prazo.”

A propósito, aduz a jurisprudência:

“50155737 -  HABEAS CORPUS.  ESTATUTO DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO
INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  CRIME  DE
ESTUPRO.  INTERNAÇÃO  PROVISORIA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  SUPERVENIENTE.
APLICAÇÃO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE.  Com  a
superveniência  de  sentença  que  aplicou  ao
adolescente  medida  sócio  educativa  de
internação,  o  presente  habeas  corpus  resta
prejudicado, na medida em que o objeto do HC
se  restringe  ao  pedido  de  revogação  da
internação  provisória  anteriormente
determinada.  Habeas  corpus  prejudicado  por
perda  de  objeto.  (TJGO;  HC  200904199112;
Luziânia; Rel. Des. Vítor Barboza Lenza; DJGO
19/02/2010; Pág. 2)”
 
“53150779  -  HABEAS  CORPUS.  ECA.  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  INTERNAÇÃO  PROVISÓRIA
ALEGADA  A  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTOS
CONCRETOS  A  VALIDAR  A  INTERNAÇÃO.
MENOR  RECOLHIDO  EM  LOCAL  INADEQUADO
SENTENÇA  PROFERIDA.  CONDENAÇÃO  DO
REPRESENTADO.  PERDA  DO  OBJETO.
PREJUDICADO.  Julga-se  prejudicada  a  ordem
em face da perda do objeto, se já foi proferida
sentença  condenatória  pela  autoridade
apontada  como  coatora.  (TJMS;  HC
2010.014628-0/0000-00;  Amambaí;  Primeira
Turma Criminal;  Rel.  Des.  Dorival  Moreira dos
Santos; DJEMS 23/06/2010; Pág. 15) “

“HABEAS  CORPUS.  Tráfico  Ilícito  de
Entorpecente e Associação para o Tráfico. Prisão
preventiva.  Garantia  da  ordem  pública.
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Alegação  de  desfundamentação.  Suplica  pela
revogação da medida cautelar. Constrangimento
ilegal.  Prolação  da  sentença  condenatória.
Prisão  decorrente  de  novo  título  e  nova
fundamentação.  Superveniência  ao  pedido
postulado.  Prejudicialidade  da  impetração.  A
superveniência de sentença penal condenatória
que agrega fundamentação jurídica à constrição
cautelar  do  paciente  prejudica  o  exame  dos
fundamentos do decreto originário de prisão .
STF. HC n. 91.364, rel. Min. Carlos Britto, j. Em
9-10-2007.  -  Resta  superada  a  alegação  de
constrangimento  ilegal  em  face  de  prisão
preventiva decretada. como garantia da ordem
pública.  com  o  advento  de  sentença  penal
condenatória,  porquanto  a  segregação.  então,
decorre de novo título judicial.” (TJPB – HC Nº
025.2009.000556-9/001  –  Câmara  Criminal  –
Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva  –  J.
27.10.2009)”.

Diante ao exposto,  em harmonia com o parecer  oral  da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgo prejudicado o pedido, diante da
perda de seu objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal,
art. 257, do RITJPB e Súmula nº 52, do STJ.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador
Joás  de  Brito  Pereira,  dele  participando,  além  de  mim,  relator,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto ano de 2014.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
             - Relator -
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