
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

HABEAS  CORPUS  N°  0001410-80.2015.815.0000  –  Vara  Única  da
Comarca de Alhandra/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
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PACIENTE: Alysson Eduardo Serpa Ribeiro

HABEAS CORPUS. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL.
EXCESSO  DE  PRAZO.  INFORMAÇÕES
PRESTADAS  PELA  AUTORIDADE  JUDICIÁRIA.
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
DE SOLTURA. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE.
OBJETO  DO  WRIT  ULTRAPASSADO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  659  DO  CPP.  PLEITO
PREJUDICADO.

- Emerge o prejuízo do objeto perseguido pela
impetração,  se  já  foi  restituída a liberdade ao
paciente,  conforme  informações  da  própria
autoridade dada como coatora,  restando,  pois,
superado o constrangimento ilegal.

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 prejudicado o pedido, nos
termos  do  voto  do  Relator,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  da  douta
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  impetrada  pelo
advogado Antônio Navarro Ribeiro, em favor de Alysson Eduardo Serpa Ribeiro,
qualificado inicialmente, alegando, para tanto, suposto constrangimento ilegal
proveniente do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alhandra/PB (fls.
02/11).

Narra a inicial do mandamus que, por força de um pedido
de prisão temporária formulado pelo Delegado da Sexta Seccional da Sexta
DSPC, o paciente foi preso no dia 16 de junho de 2014, com o objetivo de ser
apurado se o ele teria participado direta ou indiretamente de um homicídio



ocorrido no Município do Conde, cuja vítima foi um cidadão conhecido como
“Zé Balaio”.

Aduz a inicial que, embora tenha sido preso em Junho de
2014, o processo nº 0001547-27.2014.815.0411, ensejou sua prisão só foi
distribuído em 08 de setembro de 2014, ou seja, três meses depois, conforme
espelho  da  movimentação  em anexo,  não  tendo  sido,  até  a  presente  data
chamado  para  prestar  qualquer  tipo  de  esclarecimento  em  relação  ao
homicídio, que é objeto de sua prisão temporária.

Alega ainda que por ocasião de sua prisão, o mesmo estava
em  liberdade  provisória  em  relação  ao  processo  nº  0002403-
59.2012.815.0411, e em razão do pedido de sua prisão temporária, no dia 30
de maio de 2014, foi decretada sua prisão preventiva.

Afirma  ainda  que  até  a  presente  data  o  pedido  de
revogação da prisão temporária, bem como a da prisão preventiva ainda não
foram apreciados pelo Juiz a quo e nem tampouco fora aprazada a audiência de
instrução dentro do prazo previsto na legislação vigente, tendo decorrido mais
de  300  (trezentos)  dias  de  custódia  sem  que  fosse  concluída  a  instrução
criminal, embora não tenha havido qualquer atravancamento por parte de sua
defesa no andamento do feito.

Por  fim,  requer  liminarmente,  a  expedição  de  alvará  de
soltura em favor do paciente, e ao final, a concessão da ordem, para o fim de
revogar o decreto de prisão preventiva do paciente.

Através do Ofício nº 078/2015 (fl. 30), o Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Alhandra/PB, informou que em 07.04.2015 proferiu
decisão nos autos do processo nº 0002403-59.2012.815.0411 convertendo a
medida cautelar de constrição da liberdade em três outras cautelares previstas
no art. 319 do CPP, determinando, a expedição de alvará de soltura em favor
do réu, juntando cópia da respectiva decisão (fls. 31/32).

À fl. 35, o impetrante apresentou petição através da qual
requer seja reiterado ao Juiz a quo o pedido de informações com a máxima
urgência,  reiterando  ainda  o  pedido  para  concessão  em caráter  liminar  do
Habeas Corpus, alegando que o mesmo está preso a cerca de 300 (trezentos)
dias, sem que as instruções dos processos indicados na inicial  tenham sido
concluídas.

Em  parecer oral,  manifestou-se a Procuradoria de Justiça
pela prejudicialidade do writ.

É o relatório.

VOTO

Tenciona  a  impetração,  em  favor  do  paciente  Alysson
Eduardo Serpa Ribeiro, o deferimento do remédio heróico, sob o pálio de que
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estaria havendo excesso de prazo na formação da culpa, configurando, assim,
a coação ilegal.

Despiciendo,  contudo,  verificar  a  procedência  dos
argumentos expostos no  mandamus,  uma vez que, consoante se infere das
informações juntadas aos autos (fls. 30/32), o pedido perdeu o objeto, haja
vista terem sido convertida a medida cautelar de constrição da liberdade em
medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a consequente
expedição de alvará de soltura em seu favor, situação que faz incidir, ao caso,
os termos do art. 659 do Código de Processo Penal, in litteris:

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

No  mesmo  sentido  é  o  art.  257  do  Regimento  Interno
deste 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.”

Eis a jurisprudência pertinente à questão em tela:

HABEAS  CORPUS  LIBERDADE  PROVISÓRIA
CONCESSÃO  PELA  AUTORIDADE  INDICADA
COATORA  PERDA  DO  OBJETO  WRIT
PREJUDICADO. Concedida liberdade provisória ao
paciente pelo douto magistrado a quo, é de se
julgar prejudicada a presente ordem pela perda
do  objeto.  (TJSP;  HC  0026415-
69.2013.8.26.0000;  Ac.  6664005;  Carapicuíba;
Quarta  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des.
Willian  Campos;  Julg.  16/04/2013;  DJESP
23/04/2013)

“HABEAS  CORPUS.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO  DA  CULPA.  PERDA  DE  OBJETO.
Tendo  presente  a  informação  oriunda  do  juízo
originário no sentido da concessão de liberdade
provisória ao paciente, resta esvaziado o objeto
da  presente  impetração.  HABEAS  CORPUS
PREJUDICADO.” (TJRS – HC Nº 70040184194 –
Sétima  Câmara  Criminal  –  Rel.  Naele  Ochoa
Piazzeta – j. 16.12.2010).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
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DOMÉSTICA.  LIBERDADE  PROVISÓRIA.
CONCESSÃO.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO
OBJETO.  ORDEM  PREJUDICADA.  Fato
superveniente à impetração, consubstanciado em
concessão  da  liberdade  provisória,  determina  o
desaparecimento do interesse de agir, julgando-se
prejudicado  o  writ.  (TJPB;  Proc.
200.2012.093365-6/001;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;
DJPB 03/10/2012; Pág. 9) 

Por conseguinte, de acordo com as informações prestadas
pelo  Magistrado  de  1º  grau,  emerge  o  prejuízo  do  objeto  perseguido  pela
impetração, se o paciente foi posto em liberdade, restando, pois, ultrapassado
o indigitado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer oral da douta
Procuradoria de Justiça, julgo prejudicado o pedido mandamental, nos termos
do art. 659 do Código de Processo Penal, c/c  a parte inicial do art. 257 do
RITJ/PB, determinando, por conseguinte, o seu arquivamento, com a respectiva
baixa na distribuição.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Exmo. Sr. Dr. Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos) e o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Mello
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 14 de Abril de 2015.

João Pessoa, 15 de Abril de 2015.

        Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator 
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