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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O 

HABEAS  CORPUS Nº 0001919-40.2017.815.0000 – Vara Única  da
Comarca de Caaporã - PB

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Raphael Correia Gomes Ramalho Diniz
PACIENTE : Daniel da Silva Pereira
IMPETRADO : Juízo da Vara Única da Comarca de Caaporã

HABEAS CORPUS. Impetração visando a revogação
da prisão temporária.  Paciente posto em liberdade.
Perda do objeto. Ordem prejudicada.

- Com a revogação da prisão temporária do paciente,
resta  prejudicada  a  ordem de  habeas  corpus que
pleiteava  a  sua  liberação,  eis  que  encerrado  o
suposto  constrangimento  ilegal  a  que  estaria
submetido, nos termos do art. 659 do CPP e art. 257
do RITJ/PB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em JULGAR  PREJUDICADO  O
PRESENTE HABEAS CORPUS, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de Daniel da Silva Pereira, apontando o  MM. Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Caaporã como autoridade coatora (fls.
02/09).
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Segundo  consta  dos  autos,  o  paciente  foi  preso  em
flagrante no dia 11/12/2017, acusado da prática de porte ilegal de arma de
fogo, quando estava em um Fiat Uno, de placas JKS 9883/PB, cor bege, ano
1993, conduzido por Gabriel Vasconcelos Mendes, que se encontrava sob a
influência de álcool, acompanhado de José Fernando da Silva Pereira e Allan
Nascimento da Silva. 

Na audiência de custódia foi deferido o pedido de liberdade
provisória e determinada a expedição de alvará de soltura com óbice, em
face  da  decretação  da  prisão  temporária  do  paciente  e  de  outros
investigados,  nos  autos  de  nº  0000671-73.2017.815.0021,  diante  da
suposta prática de homicídio e de tráfico ilícito de entorpecentes. 

Aduz  o  impetrante,  em  síntese, que  o  paciente  está
sofrendo  constrangimento  ilegal,  nos  autos  supracitados,  uma  vez  que
inexiste na decisão que determinou a segregação temporária fundamentação
idônea, não preenchendo os requisitos legais. Ademais, aponta que o coacto
não  possui  antecedentes,  tem  residência  fixa  e  estava  apenas  em  um
transporte “alternativo”, indo para a cidade de Alhandra. 

Requer, portanto, o deferimento da liminar para que seja
revogada a prisão temporária do coacto, bem como a expedição de salvo
conduto, impedindo ou revogando eventual  decreto de prisão preventiva,
comprometendo-se o paciente a participar de todos os atos processuais. No
mérito, pede a concessão definitiva da ordem, ratificando a liminar.

Juntados os documentos de fls. 10 a 47. 

Distribuídos os autos ao Desembargador Saulo Henriques
de Sá e Benevides, este, no exercício da jurisdição plantonista, indeferiu a
liminar e solicitou informações (fls. 53/54).

A mim distribuídos os autos, determinei a reiteração da
requisição  das  informações  à  autoridade  apontada  coatora  (fl.  60),  que
foram prestadas às fls. 65/66.

Neste grau de jurisdição, a douta Procuradoria de Justiça,
através  do  ilustre  Promotor  de  Justiça  convocado,  Dr.  Amadeus  Lopes
Ferreira, manifestou-se pela prejudicialidade da impetração (fls. 69/70).

É o relatório.

Decido.

Ab initio, há de ser ressaltado que a análise do presente
mandamus está prejudicada.

Como se percebe, resta superada a impetração porque,
conforme  informações  da  autoridade  coatora  (fls.  65/66),  o  paciente  foi
posto em liberdade.
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Assim, tal situação torna prejudicado o pedido, na forma
do art. 659 do CPP, que dispõe:

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

Igualmente,  também,  dispõe  o  art.  257  do  Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, in 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 e tomar as providências cabíveis
para a punição do responsável”.

Pelo exposto, reconhecendo a perda do objeto processual,
JULGO PREJUDICADA A ORDEM, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).
Ausente justificadamente o Desembargador  Carlos Martins Beltrão
Filho.

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
Relator


