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HABEAS CORPUS. PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
MORA  DO  JUÍZO  PARA  APRECIAÇÃO  DO
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO
PROFERIDA  PELA  AUTORIDADE  COATORA.
PREJUDICIALIDADE DO  WRIT  RECONHECIDA.
NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.
 O Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de autorizar o julgamento
monocrático do habeas corpus, na forma do artigo 557,
§1º-A, do CPC (aplicado por analogia).
 Tem-se como prejudicado o pedido de ordem
de habeas corpus, a teor do art. 659 do Código de
Processo Penal e do art. 257, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, diante da
apreciação da  regularidade  do  flagrante  e  do pedido de
liberdade  provisória  pela  autoridade  coatora, e a
consequente colocação deste em liberdade.

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus  impetrado pelo Advogado Vinicius
Fernandes de Almeida, em favor de  Antônio Alves de Lima Neto, através do qual se
insurge contra a demora do juízo apontado como coator em apreciar o flagrante e o
pedido  de  liberdade  provisória,  aquele  comunicado  no dia  10/06/2016  (sexta-feira),
antes do encerramento do expediente forense, mas não apreciado por ausência do juíz na
Comarca.

De acordo com a peça inaugural, o réu fora preso em flagrante



na manhã do dia 10 de junho por porte de arma de uso restrito, após o cumprimento de
mandado de busca e apreensão pela polícia em sua residência. Ocorre que distribuído o
flagrante para a 2ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, o mesmo não chegou a
ser  apreciado  pela  autoridade  judicial,  que  responde  cumulativamente  por  outra
comarca,  informando  o  impetrante  que  após  contato  com  o  magistrado  o  mesmo
informou  que  só  apreciaria  a  matéria  na  terça-feira  (14/06),  quando  estivesse  na
Comarca de Catolé.

É o relatório. Decido,

O Superior Tribunal de Justiça entende aplicável ao processo
criminal –  inclusive ao habeas corpus, friso –  o comando do art. 557 do CPC,
conferindo ao relator competência para desconhecer de recursos ou pedidos
manifestamente prejudicados ou contrários à súmula  ou jurisprudência dominante do
tribunal. Nesse sentido, em caráter meramente ilustrativo, destaco o aresto abaixo
transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. 1. JULGAMENTO POR DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 557 DO CPC E
ART. 34, XVIII, DO RISTJ. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO FUNDAMENTO. TÍTULO PRISIONAL
AUTÔNOMO. PERDA DO OBJETO. 3. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c/c o
art. 3º do Código de Processo Penal, e do art. 34, XVIII, do RISTJ, é
possível, em matéria criminal, que o relator negue seguimento a
recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante, sem que, em tese, se configure ofensa ao princípio da
colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da
possibilidade de interposição de agravo regimental.
(...)
(AgRg  no  RHC  34.766/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/04/2013,  DJe
16/04/2013)

Essa  é  justamente  a  hipótese  dos  autos.  Conforme consulta
realizada  ao  sistema  STI, a  liberdade  provisória do  paciente  foi  concedida  pela
autoridade coatora em 13/06 (segunda-feira).

Assim, tal situação torna prejudicado o pedido em relação à
mora  do  magistrado  na  apreciação  do  flagrante e à necessidade  de  concessão  de
liberdade provisória ao paciente. A prejudicialidade em comento está prevista no artigo
659, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito: verbis,

Art. 659.  Se o Juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou
coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

No mesmo sentido, destaco o artigo 257, do RITJPB: 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 ou tomar as providencias cabíveis para
punição do responsável.

Diante de tais considerações, escudado pelo artigo 557, §1º-
A do CPC, aplicado por analogia na forma do artigo 3º do CPP, NEGO
SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, em virtude da prejudicialidade do pedido.

P. I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
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