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ACÓRDÃO

HABEAS  CORPUS  N°  2014297-96.2014.815.0000  –  Comarca  de
Coremas/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Murilo Soares dos Santos (OAB/PB 19.351)
PACIENTE: Cícero Pereira de Oliveira

HABEAS  CORPUS. PRISÃO  CAUTELAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PACIENTE POSTO
EM  LIBERDADE.  DO  TRACAMENTO  DO
INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA E
RECEBIDA.  AÇÃO  PENAL  INICIADA.
INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE  DITA
COATORA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 659 DO CPP E 257 DO RITJPB.
PEDIDO PREJUDICADO.

1. Tendo sido restituída a liberdade do paciente
por ato da própria autoridade apontada como
coatora, emerge o prejuízo da impetração.

2. Havendo notícias de que a ação penal já teve
início,  não  há  mais  que  se  falar  em
trancamento do inquérito policial.

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

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em julgar  prejudicada  a
ordem.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem de  habeas  corpus,  com pedido  de
liminar,  impetrada por  Murilo  Soares  dos  Santos  (OAB/PB 19.351),  em
favor de Cícero Pereira de Oliveira, qualificado inicialmente, alegando, para
tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da
Comarca de Coremas/PB (fls. 02-15).

No dia 01/12/2014, o paciente foi preso em flagrante por
haver, em tese, praticado os crimes definidos nos arts. 129, 147, 163 e
330, todos do CP.
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Consta dos autos que tudo teve inicio quando o acusado
foi até o Bar do Peixe, pois soube que sua ex-companheira estava bebendo
e havia deixado seus dois filhos pequenos, sozinhos em casa.

Houve  uma  discussão  entre  os  ex-companheiros  e,
segundo a inicial, a agressão foi mútua.

“Após os mencionados fatos, o acusado foi para sua casa.
Apenas  no  dia  seguinte  foi  convocado  pela  autoridade  policial  para
comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos, momento em que teve
sua prisão “em flagrante” decretada”. - grifos originais. 

Pelo presente remédio constitucional, o paciente requerer
o trancamento do inquérito policial por existência de causa excludente da
punibilidade (legítima defesa própria e ausência de justa causa) ou ainda a
revogação  da  prisão  preventiva  por  ausência  dos  requisitos  para
manutenção do encarceramento. 

Solicitadas  as  informações  de  praxe  à  autoridade  dita
coatora  (fls.  61),  estas  foram  devidamente  prestadas  (fls.  64-65),
comunicando que a prisão preventiva havia sido revogada.

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da ordem (fls. 67-70).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ impetrado.

- DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA
PRISÃO  

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

Entretanto,  não  há  mais  a  necessidade  de  verificar  a
procedência dos argumentos expostos no remédio heróico, uma vez que o
pedido perdeu o objeto.

Ocorre  que,  consoante  se  depreende  das  informações
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prestadas  pela  autoridade  dita  coatora  (fls.  64-65),  já  foi  restituída  a
liberdade do paciente, estando prejudicado o pleito contido na inicial. 

Nesse  sentido,  emerge  o  prejuízo  da  impetração,  pois,
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.”

A  jurisprudência  acompanha  este  entendimento,
manifestando-se nos seguintes termos:

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
ROUBO.  INFORMAÇÕES  OBTIDAS  JUNTO  AO
SÍTIO  DESTA  CORTE,  QUE  DÃO  CONTA  DA
CONCESSÃO  DA  LIBERDADE  PROVISÓRIA  AO
PACIENTE.  HABEAS  CORPUS  PREJUDICADO.
(Habeas  Corpus  Nº  70063052021,  Oitava
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Isabel  de  Borba  Lucas,  Julgado  em
15/01/2015)

HABEAS  CORPUS.  DELITO  DE  AMEAÇA  -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA
-  DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDA  PROTETIVA.
PRISÃO  PREVENTIVA  E  POSTERIOR
CONCESSÃO  DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA.
Cessada  a  invocada  coação  ilegal,  com  a
concessão de liberdade provisória ao paciente,
em  09DEZ2014,  conforme  informação  obtida
junto  ao  site  deste  TJRS,  está  prejudicada  a
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ordem impetrada, na forma do artigo 659, do
CPP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. (Habeas
Corpus  Nº  70062359674,  Segunda  Câmara
Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
José  Antônio  Cidade  Pitrez,  Julgado  em
18/12/2014)

- DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

O paciente  pleiteia,  ainda,  o  trancamento  do  inquérito
policial por existência de causa excludente da punibilidade (legítima defesa
própria e ausência de justa causa). 

No  entanto,  a  análise  desse  pedido  também  resta
prejudicada  já  que,  de  acordo  com  as  informações  prestadas  pela
magistrada, a denúncia foi recebida em 14/01/2015.

Sobre o assunto, vejamos:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  VIA  INADEQUADA.
NÃO  CONHECIMENTO.  I.  A  via  estreita  de
habeas corpus não comporta dilação probatória
em relação à autoria do crime, uma vez que a
presente ação constitucional é de rito célere e
sumário.  Trancamento  do  inquérito  policial.
Denúncia  recebida.  Prejudicialidade.  II.
Recebida a denúncia, fica prejudicado o pedido
objetivando o trancamento do inquérito policial
que deu origem à ação penal. Decreto de prisão
preventiva  e  indeferimento  da  revogação  da
medida.  Alegação  de  ausência  de
fundamentação.  Constrangimento  ilegal  não
configurado.  (...)”.  (TJGO  -  HC  0476068-
12.2014.8.09.0000 - Relª Desª Lilia Monica C.
B. Escher - DJ 05/03/2015) - grifei

“HABEAS CORPUS.  Pedido  de trancamento de
inquérito  policial.  Denúncia  recebida.  Writ
prejudicado”.  (TJAL  -  HC  0500323-
63.2013.8.02.0000 - Rel. Des. Sebastião Costa
Filho - DJ 29/01/2014)

Diante  ao  exposto, julgo  prejudicado  o  pedido,  em
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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 Desembargador João Benedito
da  Silva,  dele  participando,  além de  mim Relator,  Dr.  Marcos  William de
Oliveira, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos e o Desembargador Joás de Bito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Marcos Navarro Serrano, 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 07 (sete) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 08 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 - Relator -

HABEAS CORPUS N.º 2014297-96.2014.815.0000                                   C.M.B.F.                                                            5


	Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada por Murilo Soares dos Santos (OAB/PB 19.351), em favor de Cícero Pereira de Oliveira, qualificado inicialmente, alegando, para tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da Comarca de Coremas/PB (fls. 02-15).

