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ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS N. 0000042-36.2015.815.0000

Relator

Impetrante

Paciente

Desembargador Joás de Brito Pereira Filho
Antônio Vinicius Santos Oliveira e outros

Solange Barbosa de Oliveira

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
PREJUDICIALIDADE. Concessão da liberdade pelo

juízo a quo. Fato superveniente que torna

prejudicado o pedido. Art. 257, RITJ/PB.

1. Resta prejudicada a análise do mérito do habeas
corpus, quando o magistrado de primeiro grau
comunica ter concedido a liberdade provisória ao

paciente.

2. Habeos corpus prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados:

Acorda a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, em julgar prejudicado o habeas corpus.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Antônio Vinicius Santos

Oliveira e outros em favor de Solange Barbosa de Oliveira, presa em flagrante delito
por suposta infração aos delitos tipificados nos arts. 33 da Lei n° 11.343/2006 e art. 180

do Código Penal.

Em síntese, alegam carência de fundamentação adequada da decisão que
decretou a prisão preventiva e ofensa ao princípio da presunção de inocência. Instruem
o pedido com documentos (fls. 12/105) e requereu a concessão de liberdade provisória
à paciente.

Foram solicitadas as informações à autoridade apontada coatora, que
respondeu através do ofício de fls. 113 (acompanhado dos documentos de fls. 115/127),
comunicando o deferimento do pleito de liberdade provisória.
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Às fls. 129, a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da

ordem.

É o relato necessário.

VOTO - O Exm° Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho (Relator):

Consoante se depreende das informações prestadas pelo próprio
magistrado a quo (fls. 113), a paciente já se encontra em liberdade, não subsistindo
interesse jurídico e prático no julgamento do presente writ.

Cuida-se, portanto, de fato superveniente que torna prejudicado o
fundamento da pretensão ora deduzida, bem como o próprio interesse de agir dos
impetrantes, não restando outra solução a não ser julgar prejudicada a presente ação.

Aplica-se, então, a primeira parte do art. 257 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, inserido no Capítulo que trata acerca do Habeas Corpus, 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 punição do responsável. - Grifei.

Ante o exposto, amparado no art. 257 do RITJ/PB, JULGO PREJUDICADO
o presente habeas corpus.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito da Silva, com voto, Presidente da Câmara Criminal. Dele participaram os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, Relator e Carlos
Martins Beltrão Filho. Ausente o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

SALA DE SESSÕES "DES. M. TAIGY DE QUEIROZ MELO FILHO" DA CÂMARA
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, em João Pessoa, Capital, aos (vinte e
quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

Desembargador Joásae/Errito Pereira Filho
RELA/T OR


