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HABEAS  CORPUS.  CRIME,  EM  TESE,  DE
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  EXPEDIÇÃO  DE
ALVARÁ DE SOLTURA.  CARTA PRECATÓRIA
NÃO  CUMPRIDA.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  QUE  NÃO  MAIS  SUBSISTE.
INFORMAÇÕES  DA AUTORIDADE  COATORA.
CUMPRIMENTO  DA ORDEM.  LIBERDADE  DA
PACIENTE.  CESSAÇÃO  DA  COAÇÃO.
PREJUDICALIDADE DO “WRIT”.

Caracterizada a perda superveniente do objeto do
habeas corpus,  em face da expedição de alvará
de  soltura  em  favor  da  paciente  e  o  efetivo
cumprimento  da  carta  precatória  expedida  para
esse fim, 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 por

Allison Batista Carvalho em favor de Marluce Ribeiro da Silva, apontando,
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como  autoridade  coatora,  o  juízo  de  direito  da  Vara  de  Entorpecentes  da

Comarca de João Pessoa/PB.

Alega, em suma, que o juízo da comarca de Guarabira (nos autos

da ação penal nº 0007207-13.2014.815.0181), por força da absolvição naquela

ação penal, determinou a imediata expedição do alvará de soltura em favor da

paciente,  que,  por  se  encontrar  presa em João Pessoa,  foi  expedida carta

precatória à vara criminal desta comarca.

Ocorre que a precatória foi recebida em 31/03/2015 e, até a data

da  impetração  do  presente  mandamus (14/04/2015),  ainda  se  encontrava

concluso  para  despacho  do  Juiz  a  fim  de  que  seja  ordenado  o  seu

cumprimento.

Instrui o pedido com documentos (fls. 04/14).

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 33/45), o juízo da 1ª

Vara da comarca de Guarabira comunica que se encontrando a paciente presa

no Presídio  de  Reeducação Feminina  Maria  Júlia  Maranhão,  na  Capital  do

Estado,  fora  expedido  alvará  de  soltura  e  remetida  carta  precatória  em

31/03/2015,  sendo  a  ordem  cumprida  em  14/04/2015,  conforme  certidão

cartorária (acostada à fl. 45).

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  oral,  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  sofria  a  paciente,  em  virtude  do  não

cumprimento de alvará de soltura determinado através de carta precatória que,

até a data da impetração deste mandamus, não tinha sido cumprida.

O pedido encontra-se prejudicado.

É que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo da 1ª

Vara da comarca de Guarabira (fls. 33/45), bem como pela certidão cartorária

acostada à fl. 45, constata-se que o alvará de soltura em favor da paciente,

determinado através de carta  precatória  distribuída à  1ª  Vara  da Execução

Penal  da  comarca  de  João  Pessoa,  foi  efetivamente  cumprido,  sendo  a

paciente posta em liberdade no dia 14/04/2015. 

Assim,  havendo  a  superveniência  de  fato  relevante  para  o

julgamento  do  mérito  do  presente  Habeas  Corpus,  qual  seja,  o  efetivo

cumprimento do alvará de soltura em favor  da paciente  Marluce Ribeiro da

Silva,  prejudicada se encontra o mérito da ordem por perda do objeto, como

bem já proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

CRIMINAL.  HC.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
ALVARÁ  DE  SOLTURA  EXPEDIDO.  PERDA  DE
OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1- Hipótese na
qual se pretende a expedição de alvará de soltura em
favor do acusado, sustentando-se estar configurado o
excesso  de  prazo  no  encerramento  da  instrução
criminal, bem como a inexistência de motivos para a
manutenção  de  sua  custódia.  2-  Evidenciada  a
concessão  pelo  Magistrado  singular  de  liberdade  ao
réu,  com  a  expedição  de  alvará  de  soltura  em seu
favor, verifica-se a perda de objeto do presente writ. 3-
Recurso prejudicado.” (RHC 20.518/RN, Rel.  Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2007, DJ
15/10/2007 p. 296)
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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 revogação da custódia e o consequente

cumprimento do alvará de soltura, 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,  nos termos da parte  inicial  do art.  257 do Regimento Interno deste

Tribunal,  determinando,  por  consequência,  o  seu  arquivamento,  com  a

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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