
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS Nº 0001606-50.2015.815.0000 – Comarca de Soledade
RELATOR: Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Márcio 
Murilo da Cunha Ramos).
IMPETRANTE: Flávio Aureliano da Silva Neto
01 PACIENTE: André da Silva Lima
02 PACIENTE: Andrézio Oliveira Lima
IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Soledade

HABEAS CORPUS —  HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS — 
PRISÃO PREVENTIVA —  REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO — 
PERDA DO OBJETO — ORDEM PREJUDICADA.

— Com a revogação da prisão preventiva do paciente, resta prejudicada a 
ordem de habeas corpus que pleiteava a sua liberação, pois encerrado o 
suposto constrangimento ilegal a que estaria submetido, nos termos do art. 
659 do CPP e art. 257 do RITJ/PB.

Vistos etc.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado 
Flávio Aureliano da Silva Neto em favor de André da Silva Lima e Andrézio Oliveira Lima, 
que se encontram presos por suposto envolvimento em quadrilha relacionada a vários crimes de 
homicídios e tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de 
Soledade.

Inicialmente, foram decretadas as prisões temporárias dos pacientes, as 
quais foram efetivadas nas datas de 18/12/2014 (Andrézio) e 07/01/2015 (André), sendo renovadas 
por mais trinta dias, conforme fls. 30/31. Já em 11/02/2015, de acordo com o decreto preventivo de 
fls. 35/36, o juízo converteu as prisões temporárias em preventivas.

Alega, em síntese, que as prisões são ilegais pela caracterização de excesso 
prazo, tendo em vista que os pacientes estão presos há mais de 90 dias um e 70 dias o outro, 
mostrando-se prolongada, abusiva e irrazoável, de maneira a ofender o princípio da dignidade da 
pessoa humana, não existindo qualquer fundamentação plausível para as segregações. 

Assevera, ainda, que os acusados não oferecem nenhum risco para a 
instrução criminal. Ao final, pugna liminarmente, pela imediata cessação do constrangimento ilegal 
que estão sendo submetidos  os pacientes e, no mérito, o julgamento procedente dos pleitos 
deduzidos.

Solicitadas as informações necessárias (fls. 46), o Juízo da Vara Única da 



Comarca de Soledade comunicou sobre a concessão da liberdade provisória dos pacientes face 
ao reconhecimento de excesso de prazo.

Às fls. 50/51, o impetrante atravessou petição, afirmando que a autoridade 
coatora, ao responder ofício deste Tribunal, equivocadamente, informara acerca da revogação da 
prisão preventiva dos pacientes.  Em razão dessa informação, noticia o impetrante que, em paralelo 
ao processo da ação penal de nº 0000015-62.2015.815.0191, que tramita na Comarca de Soledade e 
gerou o presente habeas corpus, fora aberto outro procedimento com as mesmas partes, buscando 
desvendar o mesmo crime: o incêndio na rádio comunitária de Soledade, ocorrida no dia 
03/11/2014, com a decretação de outra medida preventiva.

É o relatório.
Decido.

Ab initio, há de ser ressaltado que a análise do presente mandamus está 
prejudicada.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como 
coatora (fls. 46), foi concedida a liberdade provisória dos pacientes, o que impõe julgar 
prejudicado o presente remédio jurídico por perda de seu objeto, eis que houve a cessação do 
possível constrangimento ilegal, nos termos do art. 659 do CPP, que assim dispõe:

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

Neste sentido também dispõe o art. 257 do Regimento Interno deste Egrégio 
Tribunal de Justiça, in 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 a punição do responsável”.

Quanto ao pedido contido na petição de fls. 50/51, no qual o impetrante 
informa que o juízo coator revogou as prisões na ação penal 15-62.2015 e decretou-as novamente 
nos autos da ação 24-24.2015, cumpre-me ressaltar que as prisões decretadas em outro processo 
criminal devem ser atacadas pelos recursos jurídicos cabíveis, não cabendo a análise das 
mencionadas prisões por esta relatoria, neste habeas corpus, ainda que se trate das mesmas partes 
processuais.

Ora, o reconhecimento da prejudicialidade do presente habeas corpus não 
impede o manejamento de nova ação mandamental para discussão do cabimento das mencionadas 
prisões decretadas.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA A ORDEM, em harmonia com 
o parecer ministerial.

Publicações e intimações necessárias.

João Pessoa-PB, 16 de abril de 2015.

Marcos William de Oliveira
Relator - Juiz convocado


