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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS nº 0000002-54.2015.815.0000 – Comarca de Picuí/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Djaci Silva de Medeiros (OAB/PB 13.514)
PACIENTES: Alailson  Pontes  Machado,  Edjaneide  da  Silva  Cruz,  Natanael
Pontes Machado, Ricardo Meneses da Cunha e João Marcos Pereira da Costa

HABEAS  CORPUS. PRISÃO  TEMPORÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA.
INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELA  AUTORIDADE
JUDICIARIA.  PRORROGAÇÃO  DA  MEDIDA
CONSTRITIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NOVA
FUNDAMENTAÇÃO.  OBJETO  DO  WRIT
ULTRAPASSADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO
CPP. PREJUDICADO.

- Emerge o prejuízo do objeto perseguido pela
impetração,  se  a  prisão  temporária  foi
prorrogada,  conforme  informações  da  própria
autoridade dada como coatora, tratando-se de
nova realidade processual,  ante o advento de
novo título prisional, restando, pois, superado o
constrangimento ilegal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Habeas
Corpus, acima identificados:

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

RELATORIO

Trata-se de ação de  habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Djaci Silva de Medeiros (OAB/PB 13.514), com base no art.
5°, LXVIII, da CF/88, em favor de Alailson Pontes Machado, Edjaneide da Silva
Cruz,  Natanael  Pontes  Machado,  Ricardo  Meneses  da  Cunha  e  João  Marcos
Pereira da Costa, qualificados na inicial e indiciados pela prática, em tese, de
diversos crimes (tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, roubos
e homicídios), alegando, para tanto, suposta coação ilegal oriunda do MM. Juízo
da Comarca de Picuí/PB (fls. 2-8).

Aduz,  em  síntese,  o  impetrante  que  os  pacientes
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encontram-se, injustamente, segregados desde o dia 17.12.2014, por força de
decreto de prisão temporária, sem existir nenhum indício que pudesse fornecer
ao Juízo coator se há ou não elementos probantes a autorizar tal ato prisional,
até porque não foi encontrada qualquer tipo de prova material nas residências
dos  pacientes,  tampouco foi  demonstrada a necessidade de salvaguardar  as
investigações, não havendo, assim, justa causa para mantê-los encarcerados.

Argumenta,  ainda,  que  os  pacientes  poderiam  ter  sido
chamados  à  DEPOL  para  apresentarem  suas  versões  sobre  os  eventos
criminosos e que, certamente, iriam contribuir com as investigações, pois em
nenhum momento se esquivariam da apuração dos fatos, o que não aconteceu,
evidenciando,  pois,  o  constrangimento  ilegal,  razão  pela  qual  requer  a
revogação da prisão temporária.

Por fim, requer a concessão da ordem, em liminar, para que os
pacientes sejam postos em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.

Com a inicial, colacionou a documentação de fls. 9-67.

Nas informações solicitadas (fl. 76), a autoridade dada como
coatora comunicou, após fazer um relato sucinto dos fatos e da motivação da
medida prisional,  que os pacientes tiveram a prisão temporária  prorrogada,
estando no aguardo do prazo para remessa do inquérito.

Vieram-me  os  autos  conclusos,  após  o  que,  diante  dos
informes prestados, restou desnecessária a apreciação da medida liminar, razão
por que, de pronto, coloquei os autos em mesa para julgamento

Na Sessão, em parecer oral, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade do pedido.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o impetrante alega que os pacientes se
encontram presos de forma injusta, por não existir nenhuma materialidade a
vinculá-los  com os  eventos  delitivos,  não  havendo,  assim,  justa  causa  para
permanecerem custodiados, aduzindo, ainda, que eles não se esquivarão dos
compromissos  com a  Justiça,  entendendo,  assim,  que  deve  ser  expedido  o
alvará de soltura, ante a patente coação ilegal.

Despiciendo,  contudo,  verificar  a  procedência  dos
argumentos  expostos  no  writ,  uma  vez  que,  consoante  se  infere  das
informações do MM Juiz a quo (fl. 76), o pedido perdeu o objeto.
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E que, segundo noticia a autoridade impetrada (fl.  76),  a
prisão temporária foi prorrogada, tratando-se de outro título prisional, situação
que faz incidir, ao caso, o art. 659 do Código de Processo Penal (Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgara prejudicado o pedido).

Eis a jurisprudência pertinente à questão em tela:

“HABEAS  CORPUS.  PRORROGAÇÃO  DA  PRISÃO
TEMPORÁRIA.  NOVA  FUNDAMENTAÇÃO.  OUTRO
TÍTULO PRISIONAL. OBJETO NÃO IMPUGNADO PELA
DEFESA.  WRIT  PREJUDICADO.  A  prorrogação  da
prisão  temporária,  com  novos  fundamentos,
configura  nova  realidade  processual,  visto  que  o
paciente se encontra preso por outro título prisional,
cujo objeto não foi  impugnado pela defesa,  o que
torna prejudicada a análise da impetração.” (TJPB -
HC  200.2011.052864-9/001  -  Rel.  Des.  Carlos
Martins Beltrão Filho - DJPB 27/09/2013 - pág. 13)

Por  conseguinte,  de  acordo  com  as  declarações  da
autoridade  judicial,  emerge  o  prejuízo  do  objeto  da  impetração,  se  foi
prorrogada  a  prisão  temporária,  constituindo-se  nova  realidade  processual,
outro título prisional, restando, pois, ultrapassado a indigitada coação ilegal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer oral da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, julgo prejudicado o pedido, nos termos do art.
659 do CPP, c/c a parte inicial do art. 257 do RITJ/PB, determinando, portanto,
o seu arquivamento, com a respectiva baixa na distribuição.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, com voto, além de mim, Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho e o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

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 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2015.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                     -Relator-                     -Relator-
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