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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
DESFUNDAMENTAÇÃO.  PEDIDO  DE
REVOGAÇÃO.  EXCESSO  DE  PRAZO.
INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE,  DITA
COATORA.  REVOGAÇÃO  DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.  CESSAÇÃO  DA  COAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE  DOS  FUNDAMENTOS
EXPENDIDOS  NA  INICIAL.  ORDEM
PREJUDICADA.

Revogada, pelo Juízo  a quo, a prisão preventiva
outrora decretada, resta prejudicado o julgamento
do habeas corpus em epígrafe.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  JULGAR  PREJUDICADA A ORDEM,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

pelo  Bel. Vital José Pessoa Madruga Filho em favor de Adriano João da

Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1º Tribunal do Júri da

comarca da Capital. 
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Em sua exordial de fls. 02/09, aludiu o impetrante que o paciente

encontra-se segregado no Presídio do Roger desde o dia 29 de outubro de

2014, a título de prisão preventiva, tendo por  fundamento a conveniência da

instrução criminal, face a acusação de eventual prática de homicídio.

Relatou, nessa senda, inexistir justa causa no decisum combatido

eis  que  ausentes  os  indícios  suficientes  de  autoria,  sendo  necessária  a

revogação da segregação cautelar.

Salientou, por fim, que o paciente possui residência fixa, emprego

e não possui condenação criminal em seu desfavor, sempre contribuindo para

a elucidação do crime,  motivo  pelo qual  deve ser  o  writ concedido,  com a

expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 10/25.

Pedido de liminar indeferido às fls. 28/30.

Aditamento à inicial (fls. 34/35), requerendo o reconhecimento do

excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, informou que o

paciente Adriano João da Silva teve a prisão cautelar revogada (vide fl. 38),

não tendo sido posto em liberdade em razão de outro processo. Ressaltou ter

sido expedido alvará de soltura com óbice.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer,  de  fls.  41/42,

opinando pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Vê-se,  nas  informações  prestadas  pela,  então,  autoridade

apontada  como coatora  que  já  teria  sido  cessada  a  alegada  coação  ilegal

sofrida pelo paciente, em face do deferimento, na seara primeva, do pedido de

revogação da preventiva, não sendo ele prontamente solto ante a existência de

decreto de prisão advindo de outro processo.

Nessa senda, não sendo a segregação cautelar mais ordenada

pela autoridade, dita coatora, deixou de existir o alegado constrangimento ilegal

e desapareceu o interesse para a concessão da ordem, de forma que resultou

sem objeto, por motivo superveniente, a medida em exame.

   

Assim,  é  imperativo  julgar  prejudicado  o  exame  do  pedido

formulado nos termos do que dispõe  o  artigo  659  do Código de  Processo

Penal:

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

E do artigo 252 do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

in verbis:

Art.  252.  Quando  o  pedido  for  manifestamente
incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal
para  dele  conhecer  originariamente,  ou  se  tratar  de
reiteração de outro com os mesmos fundamentos, ou,
ainda,  não  vier  devidamente  instruído,  liminarmente
dele não se conhecerá.

Forte em tais razões, julgo a ordem prejudicada.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 12 (doze  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


