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HABEAS CORPUS.  PRISÃO EM FLAGRANTE.
AUSÊNCIA  DE  COMUNICAÇÃO  AO  JUIZ
COMPETENTE  NO  PRAZO  DE  24  HORAS.
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA.  PRISÃO  DECORRENTE  DE
NOVO  TÍTULO  JUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ORDEM
PREJUDICADA.

Com a superveniência de decisão decretando a
prisão preventiva em desfavor do paciente, resta
superada a alegação de irregularidades na prisão
em flagrante,  tendo  em vista  decorrer  de  outro
título  judicial,  ficando  prejudicado  o  pedido  de
habeas corpus.

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 DESARMONIA COM O PARECER

MINISTERIAL. 

RELATÓRIO
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Trata-se de habeas corpus interposto pelo Bel. Thiago Barbosa

Trajano em favor  do  paciente  Denis  de  Almeida  Lopes,  apontando como

autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Regional de Mangabeira.

Aduz  o  impetrante  na  exordial  (fls.  02/11),  que  o  paciente

encontra-se  preso  desde  a  madrugada  do  dia  21  de  dezembro,  estando

custodiado, por escolta policial, no Hospital de Emergência e Trauma Senador

Humberto Lucena, em decorrência de ferimentos causados quando da prisão

em flagrante.

Segundo relata, o paciente foi preso em flagrante na madrugada

do dia 20 para o dia 21, entretanto, até a data da interposição do presente writ,

o flagrante não fora comunicado ao juiz competente, em decorrência exclusiva

da conduta  da autoridade policial,  resultando em excesso de prazo para  a

comunicação da prisão em flagrante a autoridade judicial competente, eis que

descumprido o prazo de 24h, merecendo o relaxamento da prisão ilegal.

Ademais,  relata  que  o  paciente  é  réu  primário,  tem  bons

antecedentes, nunca havia delinquido antes, tem esposa e filho, residência e

emprego fixo.

Por fim, suplica o deferimento ordem, para que seja decretado o

relaxamento da prisão em flagrante imposta ao paciente. Subsidiariamente, a

concessão de liberdade provisória sem fiança.

Instruiu o pedido com documentos (fls. 12/42).

Ao prestar as informações solicitadas (fl. 53/54), a autoridade dita

coatora informou que o paciente encontrava-se hospitalizado, em face de uma

cirurgia na perna, o que impossibilitou a realização imediata da audiência de
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custódia, porém fora realizada em 06 de fevereiro de 2018.

Informou, ainda, que em sua defesa, fora solicitado a apreciação

do pedido de liberdade provisória, manifestando-se o Ministério Público pela

aplicação da medida cautelar  de prisão domiciliar,  em razão de seu estado

debilitado de saúde.

Ao final, disse que em decisão foi convertida a prisão provisória

em preventiva, sendo concedida a medida cautelar de prisão domiciliar, ficando

sujeito à fiscalizações esporádicas, sem o uso de tornozeleiras eletrônicas.

Parecer  da  douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  68/72,  pela

denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

Como visto acima, a pretensão do impetrante tem como escopo a

cessação  do  constrangimento  que  sofre  o  paciente  tendo  em  vista  a

manutenção da prisão em flagrante sem que tenha existindo a comunicação à

autoridade  judicial  competente  no  prazo  de  24  horas,  caracterizando

constrangimento  ilegal.  Ao  fim  pugnou  pela  concessão  da  ordem  e,

subsidiariamente, liberdade provisória.

Entretanto, se verifica, através das informações fornecidas, que

restam superados os fundamentos da impetração, pois a constrição à liberdade

do paciente deriva agora de novo título judicial, não mais prevalecendo o ato

que embasou a prisão em flagrante do paciente.

Nesse sentido, configura-se a orientação dominante do Superior

Desembargador João Benedito da Silva
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Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.
180 C/C O ART.  29  DO  CP.  PRISÃO  PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.   SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
NOVO   TÍTULO.   PREJUDICADO.  Uma   vez
prolatada  a  sentença  penal  condenatória,  fica  sem
objeto  o habeas  corpus  que  objetiva  a  revogação
da  custódia  cautelar  a que se submete  o paciente.
(Precedentes).  Writ   prejudicado.”(HC 37.638/MS, DJ
de 07/03/2005, Rel. Min. Felix Fischer).

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO.  FLAGRANTE.
PEDIDO  DE  RELAXAMENTO  INDEFERIDO.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO  CAUTELAR  E  EXCESSO  DE  PRAZO.
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PERDA DE  OBJETO.  1.  Com  a
superveniência de sentença condenatória em desfavor
do ora Paciente, fica superada a questão relacionada
com  a  prisão  em  flagrante,  bem  como  quanto  ao
alegado excesso de prazo na conclusão da instrução
criminal,  esvaziando-se,  pois,  o  objeto  do  presente
habeas  corpus.  2.  Writ  julgado  prejudicado.”  (HC
33591/PE – 5ª Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz
– DJU 11/10/2004)- grifei

Extrai-se,  também,  das  informações  prestadas  que,  após

reestabelecida  a  condição  de  saúde  do  paciente,  fora  providenciada  sua

condução para a audiência de custódia, amoldando-se a situação ao disposto

no §4º do art. 1º da Resolução nº 213 do CNJ, que dispõe: 

§  4º  Estando  a  pessoa  presa  acometida  de  grave
enfermidade,  ou  havendo  circunstância
comprovadamente excepcional que a impossibilite de
ser apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser
assegurada a realização da audiência no local em que
ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento
se  mostre  inviável,  deverá  ser  providenciada  a
condução para a audiência de custódia imediatamente
após  restabelecida  sua  condição  de  saúde  ou  de
apresentação. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim, resta superada o pedido de liberdade provisória, eis que a

constrição do paciente agora fundamenta-se em novo título judicial. No mais,

há  de  se  ressaltar  que,  em  audiência  de  custódia,  fora  aplicada  a  prisão

domiciliar, sem monitoramento eletrônico, ante a enfermidade do paciente.

 

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, a ameaça de coação cessou a partir do momento em que

o  paciente  sua  prisão  preventiva  decretada  em  audiência  de  custódia,

implicando, portanto, na prejudicialidade do pleito nos termos do art. 257, 1ª

parte, do Regimento Interno do TJPB, in verbis:

"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,  fulcrado  na  parte  inicial  do  art.  257  do  Regimento  Interno  deste

Tribunal, determinando, por conseguinte, o seu arquivamento, com a respectiva

baixa na distribuição.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à sessão

o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


