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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
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ACÓRDÃO

Habeas Corpus n.º 0000943-04.2015.815.0000
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTES: José  Alves  Cardoso,  Allyson  Tenório  Cavalache  e  Mateus
Dias de Oliveira de Almeida
IMPETRADO: Juízo do 2º Tribunal do Júri da comarca da Capital
PACIENTE: Germano da Silva Rabelo Júnior

HABEAS  CORPUS.  MORTE  DO  PACIENTE.
PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

Em  virtude  da  informação  do  falecimento  do
paciente prestada em Tribuna e conforme pedido
do próprio impetrante, houve perda do objeto da
pretensão  requerida,  razão  pela  qual  resta
prejudicado  o  julgamento  do  presente  habeas
corpus.

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 impetrado  pelos  Beis.  José  Alves

Desembargador João Benedito da Silva



Cardoso e  Outros  em favor do paciente  Germano da Silva Rabelo Júnior,

apontando, como autoridade coatora, o juízo do 2º Tribunal do Júri da Comarca

da Capital.

Alegam que, em 05/02/2015, o paciente teve sua prisão efetuada

em  decorrência  de  um  mandado  expedido  em  16/05/2013,  na  ocasião  do

recebimento da denúncia respectiva. Insurgem-se contra o indeferimento do

pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando que não existem os

requisitos ensejadores da prisão preventiva decretada. 

Alegam que  os  requisitos  para  o  decreto  de  prisão  preventiva

como garantia da ordem pública não foram concretamente demonstrados, não

subsistindo  os  concernentes  à  conveniência  da  instrução  criminal  e  à

necessidade  de  resguardar  a  aplicação  da  lei  penal,  ante  a  finalização  da

instrução criminal.

 Ainda  suscitam  a  ausência  de  apreciação  pelo  Juiz  no  que

concerne  à  transformação  da  segregação  cautelar  em medidas  cautelares,

bem  como  aponta  a  existência,  em  seu  favor,  de  condições  pessoais

favoráveis, como profissão certa e endereço definido, nunca se ausentando do

distrito da culpa.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado afirmou, à fls.

120/121, que o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a

pronúncia  do  acusado,  e  a  defesa,  a  impronúncia.  Informa  ainda  que

atualmente, o processo encontra-se aguardando sentença.

Não houve pedido de liminar.

Parecer oral da Procuradoria de Justiça, no sentido de que fosse

julgada prejudicada a ordem pretendida.

Desembargador João Benedito da Silva



É o relatório.

VOTO

A pretensão dos impetrantes, no presente  mandamus,  é de ver

cessado  o  constrangimento  que  sofre  o  paciente,  baseando-se  a) na

inexistência  dos requisitos  autorizadores da prisão preventiva  decretada; b)

ausência de apreciação da aplicação da medidas cautelares alternativas; c)

existência de circunstâncias pessoais favoráveis.

Pois bem. 

O presente writ se encontra prejudicado.

E assim o é porque, conforme informação apresentada na própria

Tribuna  por  um  dos  impetrantes  do  mandamus,  o  paciente  encontra-se

falecido.

Logo, como o presente pedido visava a concessão da ordem de

habeas  corpus,  em virtude  de  suposto  constrangimento  ilegal  que  sofria  o

paciente e, conforme pedido do próprio impetrante, houve perda do objeto da

pretensão  requerida,  em  razão  da  morte  do  mesmo,  resta  prejudicado  o

presente habeas corpus.

Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido.

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

Desembargador João Benedito da Silva



Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Roseno Neto, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 16 (dezesseis  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


