
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO

Habeas Corpus n.º 0000393-09.2015.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara da comarca de Cabedelo
RELATOR: Des.João Benedito da Silva
IMPETRANTE: Hildebrando Costa Andrade
PACIENTE: José Faustino Filho

HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  AMEAÇA,  EM
TESE.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  MEDIDAS
CAUTELARES  DIVERSAS  DA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.  APLICAÇÃO  PELO  JUÍZO
SINGULAR.  CONSTRAGIMENTO  ILEGAL
AFASTADO.  CESSAÇÃO  DA  COAÇÃO.
PREJUDICALIDADE DO “WRIT”.

Caracterizada a perda superveniente do objeto do
habeas corpus, em face da substituição da prisão
preventiva  anteriormente  decretada  pelas
medidas cautelares diversas,  deve-se considerar
prejudicada a ordem.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
ORAL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado

pelo Bel. Hildebrando Costa Andrade em favor do paciente José Faustino Filho

apontando,  como  autoridade  coatora,  o  juízo  da  1ª  Vara  da  comarca  de
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Cabedelo/PB.

Segundo  o  impetrante,  o  paciente  está  sofrendo

constrangimento ilegal, pois se encontra em cárcere por suposto envolvimento

na prática dos crimes do art. 147 do Código Penal c/c o art. 7, inciso II da Lei

Maria  da  Penha  (Lei  nº  11.340/2006),  sem  que  tenha  havido  a  devida

motivação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória pleiteado.

Sustenta  a  ilegalidade  da  prisão  preventiva,  não  ostentando  o

paciente quaisquer das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP. Alega que o

acusado é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência

fixa. Ainda defende a falta de motivação na decisão que manteve a custódia

cautelar, limitando-se apenas a apreciar a gravidade abstrata do delito. Por fim,

aduz que o paciente faz juz à liberdade provisória sem o pagamento de fiança.

Pugnou pelo deferimento da liminar perseguida e, no mérito,  a

concessão definitiva da ordem.

À  fl.  96,  o  impetrante  atravessou  uma  petição  requerendo  a

juntada  dos  antecedentes  criminais  do  paciente,  pleiteando  que  o  Relator

reconsidere o despacho retro, levando em consideração a não fundamentação

da juíza coatora, no indeferimento da liberdade provisória, bem como relata

que que a principal acusação a que reponde o paciente é de competência dos

Juizados Especiais Criminais. 

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado afirmou, às fls.

102/103,  que  decidiu  manter  o  acusado  em  clausura  preventiva  visto  não

vislumbrar circunstâncias novas que ensejem modificações em sua situação

jurídico-penal.  Relatou  ainda  que  a  denúncia  já  foi  recebida,  e  o  acusado,

citado, no entanto não foi apresentada a defesa inicial até esta data. 
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Liminar indeferida, fls. 105/107.

Ao  oferecer  parecer (fls.  109/113),  a Procuradoria  de  Justiça

opinou  pela  denegação  da  ordem  liberatória,  sustentando  que  as  medidas

cautelares da Lei 11.340/06 somente terão alguma eficácia, pelo menos nesse

momento, com a manutenção da medida prisional excepcional.

Em seguida, aportou aos autos (fls. 116/117) petição do causídico

comunicando a revogação da procuração a ele outorgada e requerendo que as

notificações e intimações sejam enviadas diretamente ao paciente.

Convertido o julgamento em diligência, na tentativa de intimar

pessoalmente o paciente José Faustino Filho, a fim de que se manifeste sobre

o interesse no prosseguimento do mandamus e indicar, se pretender, um novo

patrono para acompanhar o processo, constatou-se a expedição de alvará em

favor do paciente, expedido no dia 06/03/2015, consoante certidão de fl. 122,v.

Em sede de informações complementares, a autoridade coatora

comunicou que  a prisão preventiva de José Faustino Filho foi substituída por

medidas cautelares, tendo referido paciente sido posto em liberdade na data de

06/03/2015. Para isso, juntou cópias da decisão (fls. 135/136) e do alvará de

soltura (fl.137).

A Procuradoria de Justiça, agora em parecer oral complementar,

opina pela prejudicialidade do pleito.

É o relatório.

VOTO

Como visto, a presente ordem foi impetrada com o escopo de ver
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cessado  constrangimento  ilegal  que  sofre  a  paciente,  baseando-se  na  a)

ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos dos arts. 312

do Código do Processo Penal, b) na falta de fundamentação da decisão que

indeferiu  o  pedido  de  liberdade  provisória  pleiteado,  c)  a  existência  de

condições favoráveis do acusado e d) a principal acusação a que responde o

paciente é da competência do JECRIM. 

O pedido encontra-se prejudicado.

É que, de acordo com as informações complementares prestadas

pela autoridade coatora – o Juiz da 1ª Vara da comarca de Cabedelo -  (fls.

134/137),  bem como pelas cópias da decisão (fls.  135/136) e do alvará de

soltura (fl. 137) acostados, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi

substituída por medidas cautelares alternativas, com base no art. 319 do CPP,

tendo o paciente, inclusive, sido posto em liberdade no dia 06 de março de

2015.

Assim,  havendo  a  superveniência  de  fato  relevante  para  o

julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, qual seja, a substituição da

custódia preventiva por medidas cautelares diversas, prejudicado se encontra o

mérito  da  ordem por  perda  do  objeto,  como bem já  proclamou as  nossas

Cortes de Justiça, a exemplo dos seguintes escólios:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
ILEGALIDADE  DO  ATO  JURISDICIONAL
CONVERSIVO  DA  CUSTÓDIA  FLAGRANCIAL  EM
PREVENTIVA E DO INDEFERITÓRIO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO  DA  LIBERDADE  DO  PACIENTE.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PRISÃO  POR  MEDIDAS
CAUTELARES  ALTERNATIVAS  PELO  JUIZ  DA
CAUSA. PREJUDICIALIDADE. Julga-se prejudicado o
pedido de habeas corpus se, durante o seu trâmite, a
autoridade  indigitada  coatora  substitui  a  constrição
cautelar  do  paciente  por  medidas  restritivas
alternativas, colocando-o em liberdade. Inteligência do
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art. 659 do código de processo penal e do art. 195 do
ri-tjgo.  Pedido  julgado  prejudicado.  (TJGO;  HC
0109597-87.2014.8.09.0000;  Jataí;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Itaney Francisco Campos;  DJGO
21/05/2014; Pág. 424)  

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE
LIMINAR.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
EXCESSO  DE  PRAZO  NA  MANUTENÇÃO  DA
PRISÃO PREVENTIVA.  APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES  ALTERNATIVAS.  PROVIDÊNCIA  JÁ
TOMADA  NO  CURSO  DA  IMPETRAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE DO ARGUMENTO POR PERDA
DE OBJETO. [...]  1. Torna-se despicienda a análise da
alegação  de  excesso  de  prazo  na  manutenção  da
prisão  preventiva  do  paciente,  quando  os  autos
noticiam que esta já foi convertida pelo juízo a quo em
medidas  cautelares  alternativas  à  prisão,  pelo  que
resta  perdido  o  objeto  da  impetração  sob  tal
argumento.[...]  3. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJPA;  HC  0000723-33.2015.8.14.0000;  Ac.  144547;
Câmaras  Criminais  Reunidas;  Rel.  Des.  Raimundo
Holanda  Reis;  Julg.  30/03/2015;  DJPA  07/04/2015;
Pág. 244)(DESTAQUEI).

Ora, em se tratando de habeas corpus,  é indispensável que se

apresente a possibilidade do paciente sofrer ou se achar ameaçado de sofrer

violência ou coação em sua liberdade de locomoção. In casu, como transcrito,

a  ameaça de coação cessou com a substituição da segregação preventiva

pelas medidas cautelares alternativas e a consequente liberdade do paciente, o

que leva ao julgamento prejudicado do mérito do pedido, consoante o disposto

na parte inicial do art. 257, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que

diz: 

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 punição do responsável.

Por  tais  razões,  JULGO  PREJUDICADO o  presente  habeas

corpus,  determinando,  por  consequência,  o  seu  arquivamento,  com  a
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respectiva baixa na distribuição.

   É como voto.

    Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 30 (trinta  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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