
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS Nº 0002162-52.2015.815.0000 – 3ª Vara Criminal da Capital
RELATOR : Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos 
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HABEAS CORPUS —  ESTELIONATO  —  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.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo 
advogado Gustavo  Lima  Neto  em favor de Sérgio  Manuel  Alves  Madeira, preso 
preventivamente pela suposta prática do crime capitulado no art. 171, §2º, I c/c art. 297, 299 e 
304, todos do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é 
ilegal, porquanto determinada por autoridade incompetente e porque ausentes os requisitos 
necessários à decretação da mesma. 

Prestadas as informações necessárias (fls. 190), tendo sido noticiado 
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital a revogação da prisão previsão do acusado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

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



está prejudicada.

Eis que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada 
como coatora (fl. 190), o paciente já foi posto em liberdade, com a revogação de sua prisão 
preventiva, o que impõe julgar prejudicado o presente remédio jurídico, por perda de seu 
objeto com 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.” 

Ante o exposto, conheço e JULGO PREJUDICADA A ORDEM.

P.I.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


