
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

HABEAS CORPUS Nº 0000164-49.2015.815.0000
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTE: Raphael Gomes de Medeiros Garcia.
PACIENTE: Maurício de Lima.
IMPETRADO: Juízo da de violência doméstica e familiar da capital.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 
(MÃE). CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR CAUTELAR 
DIVERSA NA PENDÊNCIA DO WRIT. MANDAMUS 
PREJUDICADO.

Sobrevindo à impetração do habeas corpus fato novo que 
o torne desnecessário –  revogação da prisão preventiva pela 
autoridade coatora –  a ação mandamental perde seu objeto, 
devendo ser extinta sem julgamento do mérito pelo relator.

Vistos etc.

Raphael Gomes de Medeiros Garcia impetrou habeas corpus 
em favor de Maurício Lima, aduzindo, em síntese, que o paciente foi preso em 
flagrante por supostas agressões perpetradas contra a própria genitora (Elice de Lima), 
no dia 30 de novembro de 2014. 

Ao examinar a legalidade da medida, o juízo da vara de 
violência doméstica e familiar – autoridade coatora – decretou a prisão preventiva do 
detido, ensejando a presente impetração. Para o requerente, a segregação cautelar é 
injustificada, uma vez que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem profissão 
definida e tem endereço certo.

Indeferida a liminar pelo primitivo relator e prestadas as 
informações pelo requerido, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

A decisão combatida neste mandamus é a conversão da prisão 
em flagrante do paciente em prisão preventiva. Assim, o impetrante impugnou o ato, 
dizendo que a preservação da custódia cautelar seria injustificada. Como bem disse o 
juiz convocado que me substituiu, “a segregação cautelar deveu-se as possíveis 
agressões e ameaças perpetradas pelo paciente em desfavor de sua genitora, mulher 
idosa, chamada Elice de Lima, as quais ocorreram em 30 de novembro de 2014.”

O impetrado, contudo, informou que o réu não mais se 
encontra recolhido preventivamente. Nesse sentido, disse o juízo singular que “a 
prisão preventiva do acusado já foi substituída por outras medidas cautelares, sendo-
lhe concedida sua liberdade, através de decisão proferida, por este juízo, em 16 de 



janeiro de 2015.”

De fato, o presente remédio heróico perdeu o objeto, não mais 
podendo subsistir. Afinal, o propósito do writ sobreveio à impetração, por ordem do 
juízo de primeiro grau. Logo, o caso é de extinção prematura da ação mandamental, na 
forma estabelecida pela jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e 
pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Vejam-se os arestos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO 
SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO NESTE 
PARTICULAR. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À CORRETA ANÁLISE DO 
PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
1 - Fica prejudicado o  pedido de revogação da preventiva se, como 
na espécie, sobrevêm decisão, no juízo de primeiro grau, colocando o 
recorrente em liberdade. (...)
(RHC 30.783/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. 
PEDIDO LIMINAR PARA QUE SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE 
ALVARÁ DE SOLTURA. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE 
COATORA. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM 
MANDAMENTAL PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO. 
- Já tendo sido concedida a liberdade provisória do paciente 
pelo juízo a quo, resta prejudicado o exame do mérito, em razão 
da perda do objeto.
(TJPB. ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo 
nº20074671720148150000, Câmara criminal, Relator Des. Carlos 
Martins Beltrão Filho, j. em 10-07-2014).

ANTE O EXPOSTO, TENHO POR PREJUDICADO O 
HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM EXAME DE MÉRITO.

P. I.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                               RELATOR


