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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS Nº 0001076-75.2017.815.0000 – Comarca de Caiçara/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.
IMPETRANTE: Sebastião Geriz Sobrinho (OAB/PB 1.389)
PACIENTE: Mariano Carlos Batista

HABEAS  CORPUS.  INFORMAÇÕES  DA
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
PACIENTE  POSTO  EM  LIBERDADE.  PERDA
DO  OBJETO.  INTELIGÊNCIA DOS  ARTIGOS
659  DO  CPP  E  257  DO  RITJPB.  PEDIDO
PREJUDICADO.

-  Restituída  a  liberdade  do  paciente  por  ato  da
própria autoridade apontada como coatora, emerge
o prejuízo da impetração.

V I  S  T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem. 

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas  corpus interposta  por  Sebastião
Geriz  Sobrinho  (OAB/PB  1.389) em  favor  de  Mariano  Carlos  Batista,
qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto  constrangimento  ilegal
proveniente do Juízo de Direito da Comarca de Caiçara (fls.02/06).

Afirma a peça inicial que o paciente foi preso preventivamente,
em razão de ter supostamente praticado o delito de ameaça (art. 147 do Código
Penal), quando, no calor das emoções, enviou mensagens de textos e de áudio para
sua filha, em “desabafo um tanto quanto acalorado, mas desprovido de consistência
por ser o paciente uma pessoa de boa índole”.

O  impetrante  diz  que  o  paciente  se  encontra  sofrendo
constrangimento ilegal, isto poque, no seu entendimento, o decreto “não contém
fundamentação válida”.

Habeas Corpus n° 0001076-75.2017.815.0000                                                                                                                    1
CMBF - Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Diz que o paciente “é pessoa humilde, honesto e trabalhador, não
ofertando qualquer  risco nem para  a sociedade,  nem para  a família  que um dia
constituiu”.

Afirma que o caso em testilha merece a aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à prisão preventiva.

Pugna,  liminarmente  a  expedição  de  alvará  de  soltura  com
aplicação de medidas cautelares, ao final, pugna pela concessão da ordem de habeas
corpus, para possibilitar que o paciente responda ao processo em liberdade.

Solicitadas as informações pelo desembargador plantonista (fls.
45).

Nas informações da autoridade coatora (fl. 50), a   magistrada
relata que o paciente foi posto em liberdade.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça lançou
parecer oral pela prejudicialidade da ordem em razão das informações da autoridade
apontada como coatora, que reporta que o paciente foi posto em liberdade.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do  writ
impetrado.

Pretende a impetração mandamental a concessão do mandamus,
com o  escopo de  cessar  a  violação à  liberdade do paciente,  em decorrência  de
constrangimento ilegal resultante de sua prisão.

Entretanto, não há mais a necessidade de verificar a procedência
dos  argumentos  expostos  no  remédio  heroico,  uma  vez  que o  pedido  perdeu  o
objeto.

Ocorre  que,  de  acordo  com  as  informações  da  Juíza  Flávia
Fernanda de Aguiar Silvestre, o paciente foi solto, estando, portanto, prejudicado o
pleito contido na inicial. 

Habeas Corpus n° 0001076-75.2017.815.0000                                                                                                                    2
CMBF - Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Nesse sentido, de acordo com o que se positiva das declarações
da autoridade judiciária, emerge o prejuízo da impetração, nesse ponto, restando,
pois, ultrapassado o alegado constrangimento ilegal, conforme preceitua o art. 659,
do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Além do mais, sobre a cessação de violência ou coação ilegal,
aduz o art. 257, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“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 e tomar as
providências cabíveis para punição do responsável.”

A jurisprudência acompanha este entendimento, manifestando-se
nos seguintes termos:

“(...) 1. Diante da soltura dos pacientes, resta prejudicado
o exame da legalidade da segregação cautelar. (...)” (STJ –
HC 53.211/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
– Sexta Turma – J. 3.5.2007 – DJ 21.5.2007, p. 617).

HABEAS CORPUS PRESTANTE A ATACAR ORDEM
DE  PRISÃO.  PACIENTE  DEVEDOR  EM  SEDE  DE
EXECUÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  ALIMENTÍCIA.
ORDEM  DENEGADA.  COMUNICAÇÃO  DO  JUÍZO
DANDO  CONTA  DA  SUSPENSÃO  DO  DECRETO
PRISIONAL.  PERDA  DO  OBJETO  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  EXTINÇÃO  DA  ESPÉCIE.  Se
algum  fato  posterior  à  interposição  do  procedimento
esvaziar o seu objeto, é de o julgar prejudicado ante a falta
de  interesse  processual.  (TJSC;  HC  2014.050584-0;
Laguna;  Segunda  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.
Gilberto  Gomes  de  Oliveira;  Julg.  04/09/2014;  DJSC
17/09/2014; Pág. 81).

Diante ao exposto, julgo prejudicado o pedido, em virtude da
perda de seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP e art. 257, do RITJPB.

É o meu voto.
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Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando, além de mim, relator, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, em
15 de agosto de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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