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HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  DE
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ALVARÁ  DE  SOLTURA.  CESSAÇÃO  DA
COAÇÃO.  JULGAMENTO  DO  WRIT
PREJUDICADO. 

- Resulta prejudicado o pedido de habeas corpus,
quando  o  juiz  expede  o  alvará  de  soltura  do
paciente.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
ORAL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo

Bel.  Carlos  Eduardo Mattos  Bezerra  Motta  em favor  do  paciente  Claudino

Pereira da Silva, apontando, como autoridade coatora, a MM. Juíza de Direito

da 4ª Vara de Família da Comarca de João Pessoa,

Sustenta  o  impetrante  que  o  paciente  encontra-se  sofrendo

coação injusta e ilegal, em virtude de decreto prisional proferido pela indigitada
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autoridade coatora, pois efetuou o depósito integral da quantia referente aos

três últimos meses anteriores à citação na ação de execução de alimentos -

com muito esforço, conseguiu levantar, junto a seus familiares, o valor de R$

1.000,00 (mil reais).

Alega que, no período de inadimplemento, estava desempregado

e sem condições de arcar com a pensão do filho fixada, por acordo entre as

partes, no montante de 40% do salário-mínimo.

Pugna, ao final, pela concessão da ordem liminarmente, a fim de

que seja determinada a imediata revogação da prisão.  No mérito,  requer  a

confirmação da medida liminar ou, alternativamente,  a fixação do tempo de

permanência entre 30 (trinta) a 40 (quarenta) dias, já que o paciente jamais foi

preso.

Instrui o pedido com documentos (fls. 10/87).

Solicitadas as informações de estilo, a magistrado consignou, às

fls. 95/96:

[…] Dito isso, passo a dizer que se trata o presente de
processo de Execução de Alimentos, em andamento,
onde diante da falta de pagamento da dívida alimentar
o Juízo decretou a prisão do executado.
Ocorre que às fls. 68 a representante legal do menor
informa que  o  executado  deve  9  meses  do  ano  de
2013 e 12 meses do ano de 2014, que, deduzindo o
valor pago pelo réu, R$ 575,00, resulta um total de R$
6.044,20, isto atualizado até janeiro de 2015. 
às  fls.  80/81  o  executado  junta  comprovante  de
depósito  no  valor  de  R$  1.000,00,  requerendo  a
revogação  da  prisão  e,  devidamente  intimada  para
informar se o réu quitou todo o débito ensejador da
execução de alimentos,  a parte autora informou que
ainda persiste o débito. 

Liminar indeferida às fls. 98/99-v.

Instada a ofertar parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou

pela denegação do habeas corpus (fls. 101/104).
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É o relatório. 

VOTO

A  pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  ver

cessado o  suposto  constrangimento  por  que sofre o paciente,  em virtude de

alegada prisão injusta e ilegal determinada pela Juíza de Direito da 4ª Vara de

Família  da  Comarca  de  João  Pessoa.  Destarte,  objetiva,  in  limine,  o

deferimento de ordem, determinando a soltura do paciente.

Sucede que,  ao  se  consultar  o  andamento  processual  do  feito

originário  (Processo  nº  0019221-35.2013.815.2001)  no  Sistema  STI  deste

Tribunal  de  Justiça,  depara-se  com  a  informação  de  que  o  juiz  de  direito

expediu alvará de soltura, consoante de comprova do quadro a seguir:

Tal informação vem a corroborar o transcurso do prazo da prisão

civil  fixado em 60 (sessenta)  dias pela decisão de fls.  40/41,  cujo  início  de

cumprimento ocorreu em 27/01/2015 (fl. 72).

Pois  bem.  Como  cediço,  o  habeas  corpus  constitui  remédio

constitucional  a  ser  utilizado sempre que se apresente a possibilidade de o

paciente sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua

liberdade de locomoção.
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In casu, a suposta coação ilegal por que sofria o paciente cessou

desde o momento em que se determinou a expedição do alvará de soltura,

conforme noticia o sistema de consulta processual supramencionado, fato esse

que implica na prejudicialidade do julgamento do pedido veiculado no presente

writ, nos termos do art. 659 do CPP, in verbis:

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

Essa  hipótese,  aliás,  também  encontra  previsão  em  nosso

Regimento Interno, o qual, em seu art. 257, preceitua:

“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”.

Sobre o tema, confira-se:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E  DE
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.  TESE  DE
NULIDADE  POR  INOBSERVÂNCIA  DO  RITO
PROCEDIMENTAL  ESTABELECIDO  NA  LEI  N.º
11.464/06.  INOCORRÊNCIA.  IMPUTAÇÃO  DE
CRIMES  CONEXOS.  RITO  ORDINÁRIO.  AMPLA
DEFESA  OBSERVADA.  PRISÃO  CAUTELAR.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A
FORMAÇÃO DA CULPA.  POSTERIOR EXPEDIÇÃO
DE ALVARÁ DE SOLTURA. PLEITO PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO  E,  NO
MAIS, DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e
do Supremo Tribunal Federal, não acarreta nulidade a
adoção  do  rito  ordinário  em  ação  penal  que  apura
crimes  que  possuem  ritos  diversos.  Isso  porque  se
trata de procedimento mais amplo no qual, em tese,
estaria  assegurado com maior  amplitude o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
2.  Expedido  alvará  de  soltura  em  favor  do
Recorrente,  resta  evidenciada  a  perda
superveniente do interesse processual no presente
writ,  no  ponto  em  que  objetivava  demonstrar  a
existência  de  constrangimento  ilegal  na  sua
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custódia  cautelar,  por  excesso  de  prazo  na
formação da culpa.
3.  Recurso  parcialmente  prejudicado  e,  no  mais,
desprovido.
(RHC 39.571/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014)

Por  tais  razões,  JULGO  PREJUDICADO o  presente  habeas

corpus, com fulcro no art. 659 do CPP e do art. 257, parte inicial, do Regimento

Interno  deste  Tribunal  de  Justiça,  determinando,  por  consequência,  o  seu

arquivamento, com a respectiva baixa na distribuição.

É como voto.

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.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR


