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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
DESFUNDAMENTAÇÃO.  PEDIDO  DE 
REVOGAÇÃO.  EXCESSO  DE  PRAZO. 
INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE,  DITA 
COATORA.  REVOGAÇÃO  DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR. CESSAÇÃO DA COAÇÃO. PERDA 
DO  OBJETO.  PREJUDICIALIDADE  DOS 
FUNDAMENTOS  EXPENDIDOS  NA  INICIAL. 
ORDEM PREJUDICADA.

Revogada, pelo Juízo  a quo, a prisão preventiva 
outrora decretada, resta prejudicado o julgamento 
do habeas corpus em epígrafe.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA 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  HARMONIA COM  O  PARECER 
ORAL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado 

pelo Bel. Arnaldo Marques de Sousa em favor de Franklyn Roberto Silva de 
Souza, apontando como autoridade coatora  Juízo de Direito da 2ª Vara da 
comarca de Pombal.
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Em sua exordial de fls. 02/26, arguiu, em suma, o impetrante a 

necessidade  de  revogação  da  prisão  preventiva  decretada  em desfavor  do 

paciente eis que o caso não preenche a nenhum dos fundamentos do artigo 

312 do CPP, bem com restaria evidente o constrangimento ilegal por ele sofrido 

ante o excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que foi preso 

desde o dia  25 de abril  de 2014,  não tendo a sua Defesa dado causa ou 

contribuído para tanto.

Requereu,  nessa  senda,  o  deferimento  da  liminar,  com  a 

expedição de alvará de soltura em favor do paciente. E, no mérito, a concessão 

definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 40/70.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, declinou, em 

síntese, à fl.  78, que formulado pedido de revogação de prisão cautelar em 

sede de audiência de instrução, veio aquele Juízo a deferir o pleito, revogando-

a.

Juntou aos autos a decisão revogatória (fls. 79/81).

A douta  Procuradoria  de Justiça  exarou parecer  oral opinando 

pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

Vê-se,  nas  informações  prestadas  pela,  então,  autoridade 

apontada  como coatora  que  já  teria  sido  cessada  a  alegada  coação  ilegal 

sofrida pelo paciente, em face do deferimento, na seara primeva, do pedido de 
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revogação da preventiva, atribuindo-lhe o cumprimento de medidas cautelares 

diversas da prisão.

E  por  ser,  exatamente,  isso  que  o  impetrante  pretendia  ver 

reparado por essa via,  deixou de existir  o alegado constrangimento ilegal e 

desapareceu o interesse para a concessão da ordem, de forma que resultou 

sem objeto, por motivo superveniente, a medida em exame.

   

Assim,  é  imperativo  julgar  prejudicado  o  exame  do  pedido 

formulado  nos  termos  do  que  dispõe o  artigo  659 do  Código  de  Processo 

Penal:

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

Forte em tais razões, julgo a ordem prejudicada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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