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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N.º 2013273-33.2014.815.0000 – Juízo da Vara 
Única da Comarca de Barra de Santa Rosa
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Leopoldo Wagner Andrade da Silveira
PACIENTE: Dayane Cristina Diniz Rocha

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE.
CONVERSÃO  EM  PREVENTIVA  DURANTE  A
IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DA ORDEM.

Constada a conversão da prisão temporária em
preventiva durante a impetração em desfavor da
paciente,  resta  prejudicada  análise  do  habeas
corpus. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  julgar prejudicada a ordem
mandamental,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  complementar  da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar, impetrada pelo Bel. Leopoldo Wagner Andrade da Silveira em favor
de Dayane Cristina Diniz Rocha, qualificada na peça inicial, alegando, para
tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente do Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Barra de Santa Rosa (fls. 02/26).

Em suas  razões,  aduz  o  impetrante  que  a  paciente  se
encontra presa por força de prisão em flagrante desde 27 de outubro de
2014 sem que o auto de prisão em flagrante tenha sido homologado e sem
decretação de prisão preventiva.

Ademais,  continua,  o  pedido  de  liberdade  provisória
interposto sequer foi apreciado.
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Petição  do  impetrante  às  fls.  69/70,  informando  ter
interesse em realizar sustentação oral em plenário.

Solicitadas as informações de praxe (fls. 67), não aportou
resposta, consoante certidão de fls. 71.

Em  parecer  oral  complementar,  a  Procuradoria-geral  de
Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso.

Eis o breve relato. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ impetrado.

Pleiteia  a  impetração  mandamental  a  concessão  do
mandamus, com o escopo de cessar a violação à liberdade do paciente, em
decorrência de constrangimento ilegal resultante da injusta prisão.

Entretanto,  não  há  mais  a  necessidade  de  verificar  a
procedência dos argumentos expostos no remédio heroico, uma vez que o
pedido perdeu o objeto, posto que já convertida a prisão em flagrante em
preventiva.

Consoante HC 2013594-68.2014.815.0000, igualmente de
minha  relatoria,  impetrado  em 24/11/2014,  cujo  objeto  é  a  liberdade  da
mesma  paciente,  em  razão  do  mesmo  delito,  a  prisão  em  flagrante  da
paciente foi convertida em preventiva em 19/11/2014, fls. 27/30 daqueles
autos.

Se  a  pretensão  do  Habeas  Corpus  era  a  concessão  da
ordem para revogação da prisão em flagrante resta prejudicado o pedido,
uma vez que foi alterada a situação fática da paciente, havendo, pois, novo
título  prisional,  com fundamentos  distintos  do  primeiro,  a  justificar  a  sua
segregação.  Tanto que, repito, já foi impetrado novo habeas corpus face a
nova realidade processual.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. Auto de prisão em flagrante.
Excesso de prazo na comunicação do flagrante
ao  juiz  competente.  Medida  convertida  em
custódia preventiva pelo juízo quando da ciência
da  prisão  em  flagrante.  Prejudicialidade.
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Operando o  douto  juiz,  a  conversão da prisão
em  flagrante  em  custódia  preventiva,
prejudicado resta o fundamento da inicial, pela
perda  superveniente  do  seu  objeto.  Pedido
prejudicado.  (TJPB;  HC  999.2013.000662-
3/001; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des.
Joás de Brito  Pereira  Filho;  DJPB 08/05/2013;
Pág. 16).

Destarte, restou ultrapassado o alegado constrangimento
ilegal, conforme preceitua o art. 659 do Código de Processo Penal, in verbis:

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

Além do mais,  sobre a cessação de violência ou coação
ilegal,  aduz  o  art.  257,  do  Regimento  Interno  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça:

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.

Diante  ao  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  oral
complementar da douta Procuradoria-Geral  de Justiça,  julgo prejudicado o
pedido, em virtude da perda de seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP e
art. 257, do RITJPB.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator,  Márcio Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira
Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
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da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 03 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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