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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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PACIENTE: Thiago Pereira da Silva

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.

-  Tendo  sido  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 José
Alberto Batista Martins (OAB/PB 15.761) em favor de  Thiago Pereira da
Silva,  qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca da Capital/PB (fls. 2-14).

Afirma  a  peça  inicial  que  o  paciente  foi  preso  em
flagrante  no  dia  26  de  maio  de  2014,  posteriormente  convertida  em
preventiva, tendo sido negada, também, a concessão de medida cautelar
diversa da prisão.

O  impetrante  diz  que  o  paciente  não  preenche  os
pressupostos para permanecer na prisão e sua liberdade de ir e vir se
encontra segregada há mais de 73 (setenta e três) dias, sem que haja
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“fundamentos concretos que sustentem essa medida cautelar extrema.”.

Entende, ainda, que a decisão que converteu o flagrante
em preventiva se apresenta carente de fundamentação e que não estão
presentes  os  requisitos  do art.  312 do Código de Processo Penal  para a
manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, com
residência  fixa  e  um  jovem  trabalhor,  não  causando  nenhum  risco  à
conveniência da instrução criminal.

Sustenta,  também,  que  a  prisão  preventiva  é
extremamente grave para o paciente posto que, se for condenado, por furto
ou, mesmo, roubo, teria contra si um regime mais brando, como o aberto ou
semiaberto,  ou,  até,  uma  absolvição  ou  substituição  por  restritiva  de
direitos, já que não há testemunhas de que houve emprego de violência à
pessoa, apenas as supostas vítimas foram ouvidas.

Por fim, sustenta excesso de prazo no processo criminal,
configurando constrangimento ilegal.

Ao final, pede a concessão da liminar, com expedição do
Alvará de Soltura, para que o paciente possa responder ao processo em
liberdade.

Juntou documentos (fls. 15-189).

Nas  informações  da  autoridade  coatora  (fl.  200),  o
magistrado relata que o paciente foi denunciado sob a acusação de roubo
majorado pelo  concurso de  agentes  e que o  flagrante foi  convertido  em
preventiva  porque  presentes  os  requisitos  autorizadores.  Destaca,  ainda,
que “que já há nos autos audiência designada para o dia 04 de setembro do
corrente  ano,  oportunidade  em que  será  colhida  a  prova  e  encerrado  o
sumário da culpa, razãopela qual, data vênia, não se vislumbra o excesso de
prazo  alegado  pelo  Paciente,  que se  encontra  preso  preventivamente  há
pouco mais de 02 (dois) meses.”

Em  parecer  oral  complementar,  manifestou-se  a
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ impetrado.

Pretende  a  impetração  mandamental  a  concessão  do
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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 heróico, uma vez que o
pedido perdeu o objeto, além do fato de haver o impetrante requerido a
desistência da presente ação constitucional.

Ocorre que, consoante termo de audiência, realizada no dia
04 deste mês, às fls. 221-223, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da
Capital restituiu a liberdade do paciente Thiago Pereira da Silva, estando,
portanto, prejudicado o pleito contido na inicial. 

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.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.  PERDA DE OBJETO.
Tendo  presente  a  informação  oriunda  do  juízo
originário no sentido da concessão de liberdade
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provisória ao paciente, resta esvaziado o objeto
da  presente  impetração.  HABEAS  CORPUS
PREJUDICADO.” (TJRS – HC Nº 70040184194 –
Sétima  Câmara  Criminal  –  Rel.  Naele  Ochoa
Piazzeta – J. 16.12.2010).

“HABEAS  CORPUS.  Crimes,  em  tese,  de
quadrilha  ou  bando  e  Adulteração  de  Sinal
Identificador de Veículo Automotor. Alegação de
excesso  de  prazo  na  formação  da  culpa  e
ocorrência de nulidade processual. Relaxamento
da  prisão  cautelar.  Liberdade  Provisória
concedida.  Soltura  do  paciente.  Cessação  da
coação.  Julgamento  prejudicado  Art.  257,
R.I.T.J.P.B..  O  Writ será  julgado  prejudicado
quando  o  Órgão  Julgador  considerar  já  haver
cessado a violência ou coação.” (TJPB – HC nº
017.2008.000987-5/001  –  Câmara  Criminal  –
Rel. Des. João Benedito da Silva – J. 1.9.2009).

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.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim Relator, o Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Roseno Neto, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal  do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, aos 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              - Relator -
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