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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS nº 0001034-94.2015.815.0000 – 2° Tribunal do Júri da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTES: Béis. Genival Veloso de França Filho (OAB/PB 5.108) e Ítalo
Ramon Silva de Oliveira (OAB/PB 16.004)
PACIENTE: José Itamar de Lima Montenegro Júnior

HABEAS  CORPUS.  DECRETO  PREVENTIVO.
SUPOSTA  PRÁTICA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA
DECISÃO  INDEFERITÓRIA  DO  PEDIDO  DE
REVOGAÇÃO DA MEDIDA PREVENTIVA. ARGUIÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  DA  CUSTÓDIA.
PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DOS  IMPETRANTES.
VONTADE A SER RESPEITADA. EXAME PREJUDICADO
DO  MÉRITO.  HOMOLOGAÇÃO  DA  DESISTÊNCIA.
ARQUIVAMENTO.

1. O direito de impetrar o  habeas corpus, por ser
uma ação constitucional  de relação bilateral,  onde
não há o contraditório,  é disponível.  Diante disso,
uma vez ajuizado, pode o impetrante dele desistir
em qualquer fase da tramitação, sem necessidade de
revelar o motivo, cabendo tão somente homologar-
lhe  o  pedido,  com  a  extinção  do  feito  sem
julgamento do mérito, mormente por se tratar de
pressuposto intrínseco de admissibilidade, por nítida
ausência de interesse de agir.

2.  Encontrando-se  o  advogado  do  paciente,
regularmente,  constituído  para  defender  seus
direitos  libertários,  deve-se  acolher  o  manifesto
pedido  de  desistência  do  habeas  corpus,  com  a
devida  homologação  e  arquivamento  dos  autos,
diante  da  patente  demonstração  da  falta  de
interesse de se prosseguir com o processo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,
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do Estado da Paraíba, à unanimidade, em homologar a desistência da ordem,
nos termos do voto do Relator e em harmonia com o parecer oral complementar
da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de  habeas corpus,  com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Eustácio Lins da Silva (OAB/PB 8.845), com base no art. 5°,
LXVIII, da Carta Federal/88, c/c o art. 647 do CPP, em favor de José Itamar de
Lima Montenegro Júnior, qualificado na inicial e denunciado pela prática, em tese,
do crime do art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, em face da vítima Érica
Vanessa de Souza Lira, alegando, para tanto, suposta coação ilegal oriunda do
Juízo do 2° Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PB (fls. 2-16).

Aduzem, em síntese, os impetrantes que, ao final da última
audiência de instrução, a Defesa pediu a revogação da prisão preventiva decretada
em face do paciente, conquanto dito pleito foi indeferido por decisão com flagrante
ausência  de  fundamentação,  violando  o  art.  93,  IX,  CF/88,  pois  não  há
argumentos idôneos baseados em fatos concretos, visto que a gravidade abstrata
do delito e repercussão social não são fundamentos a justificar a custódia cautelar.

Alegam, também, a inexistência de justa causa da medida
preventiva  por  conveniência  da  instrução  criminal,  uma  vez  que  esta  fase
restou ultimada, não havendo necessidade de resguardar a produção de provas,
bem como não há mais motivos com base na conversação da ordem pública,
entendendo, pois, que não estão configurados os requisitos do art. 312 do CPP,
no que requerem a revogação do decreto de prisão preventiva.

Não houve pedido de medida liminar e, com a inicial, foram
colacionados os documentos de fls. 17-367, em dois volumes.

Nas  informações  solicitadas  (fls.  378-380  –  vol.  II),  a
autoridade  coatora  comunicou,  após  relatar  todas  as  fases  da  tramitação
processual  e  dizer  que  as  partes  apresentaram  alegações  finais,  que  foi
prolatada a decisão de pronúncia em 09.11.2014.

Noticiou,  outrossim,  que  a  Defesa  interpôs  recurso  em
sentido estrito, e que o feito aguarda designação de Promotor de Justiça, eis
que os Representantes do  Parquet que respondem ao  2° Tribunal do Júri da
Capital/PB averbaram-se impedidos para funcionar nos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
no Parecer de fls. 382-386, opinou pela denegação da ordem.

Às  fls.  388-389,  os  impetrantes  atravessaram  petição  pela
homologação de  desistência  do  presente  habeas  corpus,  após  o  que,  de  logo,
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coloquei os autos em mesa para julgamento, não considerando, por inocuidade, o
anterior pedido de intimação para sustentação oral à fl. 16.

Na Sessão, em Parecer oral complementar, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela homologação da desistência do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  a  impetração  afirma  que  não  há
fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, por
ausência dos requisitos legais, e que inexiste justa causa para manter o paciente
segregado, visto que foi  encerrada a instrução criminal,  requerendo, assim, a
expedição de alvará de soltura, para responder ao feito em liberdade.

Todavia,  os  impetrantes  requereram  a  desistência  do
presente  habeas  corpus,  como se  vê  às fls.  388-389,  circunstância  na qual
demonstra a falta de interesse de prosseguir com este feito mandamental, o
que impõe ao colegiado de julgadores homologar o referido pedido.

Presume-se que os patronos do paciente, ao requererem a
desistência do  writ, pelos motivos peculiares e estratégicos que são inerentes
aos poderes que lhe foram confiados para tanto,  tenham obrado  secundum
legem e à luz da ética profissional.

Ressalta-se que o direito de intentar o  habeas corpus, por
ser uma ação constitucional e,  ainda, de relação bilateral,  já que não há o
contraditório, é disponível. E o fato de desistir da ordem revela, justamente, a
vontade de não querer o seu prosseguimento, seja qual for o motivo, devendo,
de pronto,  ser  acolhido o pleito,  sem haver  maiores indagações,  mormente
porque a sua homologação prescinde da anuência de quem quer que seja, além
de se tratar de pressuposto intrínseco quanto à sua admissibilidade, por nítida
ausência, in casu, de interesse de agir.

Os impetrantes são os autores desta via mandamental e, por
conseguinte, quem nela detêm o interesse de agir (condição da ação), visto ser
o paciente seu mero beneficiário, devendo, então, ser acatado o seu pedido de
desistência e arquivamento do mandamus (fl. 388-389).

Não  há,  pois,  senão  homologar-lhe  o  pedido.  A  esse
respeito, é o que ressoa a jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS.  Constrangimento  ilegal.
Trancamento da ação penal. Pedido de desistência.
Homologação.”  (STJ  -  HC  185.995/PA  -  Rel.  Min.
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Moura Ribeiro - DJE 13/05/2014)

“HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Se  no  decorrer  do  julgamento  do  remédio
constitucional,  o advogado impetrante manifesta a
desistência  do  presente  writ,  impõe-se  a
homologação  do  pedido  e  o  consequente
arquivamento  do  feito,  a  fim  de  que  sejam
produzidos seus jurídicos e legais efeitos. (TJPB - HC
2004167-47.2014.815.0000 - Rel. Des. Joás de Brito
Pereira Filho - DJPB 21/03/2014, pág. 23)

“DESISTÊNCIA  -  "HABEAS  CORPUS"  -
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA E EXTINÇÃO DO
PROCESSO  -  Se,  durante  o  trâmite  do  "writ",  o
paciente requer a desistência dele, nada impede que
seja  ela  homologada  (sua  desistência),  com  a
conseqüente extinção do processo sem julgamento
do mérito” (TJMG – HC Nº 1.0000.05.423063-6/000
– Rel. Des. Hyparco Immesi – DJ 12.8.2005).

É forçoso, portanto, atender-lhe ao requerimento.

Por  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer  oral
complementar da douta Procuradoria-Geral de Justiça, homologo a desistência
e determino o arquivamento do processo, com a respectiva baixa na distribuição.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador  João Benedito da
Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  dele  participando, com voto, além de
mim,  Relator,  o Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  e  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         Relator
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