
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0001079-98.2015.815.0000 
RELATOR: Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado em substituição ao Exmo. 
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Irineu F. de S. Júnior, OAB/PB 16.213
PACIENTE: Raul Torres Dantas Neto

HABEAS  CORPUS —  PRISÃO  PREVENTIVA  DO 
PACIENTE  —  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL  —  SUPERVENIÊNCIA  DE  DECISÃO 
REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL — PERDA DO 
OBJETO — WRIT PREJUDICADO. 

— De acordo com as informações prestadas pela magistrada 
de primeiro grau, o paciente teve sua prisão preventiva revogada 
desde  19  de  março  de  2015  com  aplicação  das  medidas 
cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP. Nessa trilha, 
com a concessão de liberdade ao paciente, é forçoso reconhecer 
que o presente  habeas corpus perdeu seu objeto, estando, pois, 
prejudicado. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em prejudicada a ordem, em harmonia 
com o parecer oral complementar do representante do Ministério Público.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado 
por Irineu F. de S. Júnior, em favor de  Raul Torres Dantas Neto,  apontando como 
autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alagoa Grande, 
através da impetração de fls. 02/08. 



Segundo  consta  da  inicial  e  documentos  anexos,  o  paciente 
encontra-se  recolhido  na  Cadeia  Pública  de  Alagoa  Grande,  em  razão  de  prisão 
preventiva  decretada  nos  autos  nº  0000300-50.2015.815.0031,  onde  foi  preso  em 
flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal.  

Por conseguinte, alega o impetrante que: o paciente, após o fato 
delituoso, entregou-se espontaneamente à polícia; o pedido de liberdade provisória em 
seu favor foi indeferido; o decreto de prisão preventiva não possui fundamentação legal 
apta  a  justificar  a  custódia  cautelar  do  agente;  o  paciente  é  primário,  de  bons 
antecedentes e aluno regularmente matriculado no curso de Relações Internacionais da 
UNINTER; a periculosidade e gravidade da lesão não restaram provadas; a prisão do 
paciente é medida excessiva, sendo suficiente, para o caso, a adoção de outras medidas 
cautelares previstas no art. 282 do CPP. 

Requisitadas  informações,  o  Juízo  a  quo solicitou  dilação  do 
prazo para fornecê-las, tendo em vista que os autos da ação penal relativa ao presente 
writ estão com carga ao Ministério Público, fls. 34. 

Indeferimento da liminar às fls. 36/36v.

Informações prestadas às fls. 39/41.

A Procuradoria de Justiça, no parecer das fls. 43/45, opinou pela 
denegação da ordem.  

É o relatório.
VOTO:

De acordo  com as  informações  prestadas  pela  magistrada  de 
primeiro grau, o paciente teve sua prisão preventiva revogada desde 19 de março de 
2015 com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP. 

A cópia da decisão de revogação da prisão preventiva em favor 
do paciente encontra-se inserta às fls. 40/41 destes autos.

Nessa  trilha,  com  a  concessão  de  liberdade  ao  paciente,  é 
forçoso reconhecer que o presente habeas corpus perdeu seu objeto, tendo em vista que 
o suposto constrangimento ilegal aludido na inicial não mais subsiste. 

Com  esses  argumentos,  JULGO  PREJUDICADO  este 
mandamus. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno 
Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


