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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N°. 0001147-48.2015.815.0000 - CAJAZEIRAS - 4a VARA

Relator : Desembargador Joás de Brito Pereira Filho
Impetrante : Fábio Júnior Gonçalves
Paciente : Rafael de Oliveira Lins

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Pedido de revo
gação - Constrangimento ilegal alegado - Ausência de
fundamentação para a manutenção da medida constri-
tiva - Alvará de soltura expedido - Perda superveniente
do objeto - Pedido prejudicado.

- Posto o paciente em liberdade por ato da própria
autoridade impetrada e, assim, não mais subsistindo o
decreto de prisão cautelar censurado, resta prejudica
da a impetração pela perda superveniente do seu ob
jeto.

- Pedido prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus aci
ma identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em julgar prejudicada a impetração, em consonância com o pa
recer ministerial.

- RELATÓRIO-

Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido de liminar impe
trada pelo bel. Fábio Júnior Gonçalves, advogado, inscrito na OAB/PB sob o
n°. 18.272, em prol de RAFAEL DE OLIVEIRA LINS, denunciado pela prática
das infrações penais descritas nos artigos 129, caput e 147, ambos do Código
Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Cajazeiras.

Argumenta que o paciente suporta ilegal constrangimento, vez
que "a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem
que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a emba-
sar a segregação cautelar" (fls. 07). Aponta, outrossim, que a prisão da paci
ente afronta também a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, bem
como que é trabalhador e possui residência fixa, não havendo motivos para
responder o processo preso.
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Postula, ao final, o deferimento da liminar requestada e, no

mérito, a concessão da ordem em definitivo, com vistas à imediata soltura da
paciente.

Nas informações prestadas (fls. 58/59), afirma a magistra
da: "(...) Decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
face de encontrar-se a materialidade evidenciada nos autos e os indícios de
autoria apontem para o autuado (...) o processo encontra-se com audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 09/04/2015 (...)".

A liminar foi indeferida (fls. 61/62). Parecer da Procuradoria de
Justiça, opinando pela denegação da ordem (fls. 64/67).

É o relatório.

-VOTO-

O pedido resta prejudicado, posto que, tendo a autoridade coa-
tora informado que "(...) o processo encontra-se com audiência de instrução
e julgamento designada para o dia 09/04/2015 (...)"(fts. 59), verificou-se, em
consulta processual ao sítio deste Tribunal de Justiça, que a audiência reali
zou-se na data aprazada, constando, inclusive, expedição de alvará de soltura
em favor do paciente.

•

Com a revogação da prisão, houve perda superveniente do objeto
do wrít e, de igual forma, do interesse processual, já que cessada a violência
ou coação ilegal, causa de pedir do remédio heróico.

Hipótese, pois, de prejudicialidade do mandamus, à luz dos arts.
659 do CPP e 257 do RITJB, assim postos, respectivamente:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a vi
olência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Art. 257. Verificada a cessação de violência ou coação ile
gal, 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.

Eis, no ponto, o entendimento jurisprudencial:

"Tendo sido o paciente posto em liberdade pelo Juízo de
primeira instância, resta sem objeto o presente writ, que
visava o relaxamento da prisão. Habeas corpus prejudica
do." (STJ. HC n° 38490/SP. 5a T Rei. AAin. Felix Fischer. J.
22.02.2005. DJU, edição do dia 11/04/2005, p. 342).
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"Julga-se prejudicado o pedido de habeas corpus quando o
juiz "a quo", determina a expedição de alvará de soltura
em favor do Paciente, encontrando-se este em liberdade
(HC n° 073.2005.001969-1/001. Rei. Des. Nilo Luís Ramalho
Vieira. J. 06.04.2006. DJE, edição do dia 11.04.2006. Ori
gem: Cabedelo).

A par de tais fundamentos, JULGO PREJUDICADA a ordem, o que
faço nos moldes dos arts. 659, do CPP, c/c 257, do RITJPB, e deixo, conseguin-
temente, de examinar o mérito do pedido.

Eis o meu voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedi

to da Silva, Presidente da Câmara Criminal, com voto. Participaram do julgamento os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, Relator e Luiz
Sílvio Ramalho Júnior.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz

Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
Capital, aos 16 (dezesseis) dias do mês abril do ano de 2015.

Desembargador Joás de^Bfito Pereira Filho
- RELATOR -


