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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2010961-84.2014.815.0000 – 1ª  Vara  da 
Comarca de Santa Rita

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Higor Vasconcelos de Almeida
PACIENTE : José Ailton Silva Brandão

HABEAS CORPUS. Homicídio culposo na direção 
de veículo automotor. Art. 302, caput, da Lei 
9.503/97 (CTB). Pretendido o trancamento da ação 
penal sob o argumento de atipicidade da conduta e 
culpa exclusiva da vítima. Paciente absolvido no 
juízo a quo. Perda do objeto. Habeas corpus 
prejudicado.

- Com a superveniência de sentença absolutória e 
consequente arquivamento do feito no juízo 
processante, resta superada a alegação de 
constrangimento ilegal decorrente  da falta de 
justa causa para a ação penal, não mais 
prevalecendo o ato que  embasou a presente 
impetração.

- Habeas corpus prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em JULGAR A ORDEM 
PREJUDICADA, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, 
impetrado em favor de José  Ailton  Silva  Brandão, objetivando  o 
trancamento da ação penal nº 0003164-05.2013.815.0331 em trâmite na 
1ª Vara da Comarca de Santa Rita, pela qual o ora paciente foi denunciado 
acusado de cometer, em tese, o delito de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor, tipificado no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB), 
que teve como vítima Edvaldo Fernandes de Melo.

Em suma, alega-se  nas  razões  de  impetração  que a 
conduta perpetrada pelo coacto é atípica, uma vez que o mesmo não agiu 
com imprudência, negligência ou imperícia, inexistindo, portanto, nexo de 
causalidade entre a sua ação e a morte da vítima, a quem, aliás, atribui 
exclusividade na culpa pelo sinistro.

Ante tais argumentos, aduz que o paciente está 
sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da falta justa causa ao 
prosseguimento da ação penal.

A inicial de fls. 02/08 segue acompanhada dos 
documentos de fls. 09/73.

Liminar indeferida (fls. 77/77v).

Prestadas informações pela douta juíza apontada 
coatora, à fl. 82.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito 
pelo insigne Procurador, Dr. Álvaro Gadelha Campos, manifestou-se pela 
denegação da ordem (fls. 84/86). 

Informações complementares às fls. 88/89.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
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(Relator)

Ab initio, conheço da impetração.

Todavia, importa frisar que o mandamus encontra-se 
prejudicado. 

Como visto, busca o impetrante, com o presente writ, o 
trancamento da ação penal por falta de justa causa, em face da 
atipicidade da conduta.

Entretanto, com o recebimento das informações 
complementares enviadas pela 1ª Vara da Comarca de Santa Rita, via 
malote digital (fls. 88/89), restou evidenciado que foi proferida sentença 
absolutória em favor do paciente, dando por encerrado a ação penal em 
trâmite naquele juízo.

Logo, resta superado o argumento de constrangimento 
ilegal decorrente da falta de justa causa para propositura da ação penal 
em desfavor do coacto, não havendo mais que se questionar a autoria e 
materialidade do delito imputado ao mesmo.

De modo que, 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".

Neste sentido 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.”

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer da 
Procuradoria de Justiça, JULGO O HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
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Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o representante do Ministério 
Público,  o  Excelentíssimo Senhor Doutor José  Roseno  Neto, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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