
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO
Habeas Corpus n.º 2010933-19.2014.815.0000
ORIGEM        : 6ª Vara Mista da comarca de Sousa
RELATOR      : Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTE: Francivaldo Gomes Moura
PACIENTE     : José Gomes Filho

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  TEMPORÁRIA. 
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO. POSTERIOR DECRETO 
PREVENTIVO.  NOVO  TITULO  JUDICIAL. 
PEDIDO PREJUDICADO.

Tendo  sido  convertida  a  prisão  temporária  do 
paciente  em  preventiva,  resta  prejudicada  a 
fundamentação expendida na impetração quanto 
a  eventuais  ilegalidades  da  ordem  de  prisão 
temporária.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  autos  identificados 

acima;

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 harmonia com o parecer oral da douta 

Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido  de liminar,  impetrado 

pelo  Bel.  Francivaldo  Gomes  Moura em  favor  de  José  Gomes  Filho, 

apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da 6ª Vara Mista da 

comarca de Sousa.
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Questiona, em suma, o decreto de prisão temporária,  pois não 

estariam presentes  os  requisitos  legais  para  a  sua  segregação processual, 

notadamente por ter sido ele civilmente identificado, ser ele primário, possuir 

residência fixa e profissão definida.

Pugna, pois, pela concessão da liminar e, no mérito, a ratificação 

da medida de urgência, para determinar, de forma definitiva, a revogação da 

prisão temporária do paciente. 

Às  fls.  110/111,  o  impetrante  requereu  a  extinção  da  ordem 

constitucional, ao fundamento de que o paciente havia sido posto em liberdade, 

por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Pombal.

Entrementes,  logo  em  seguida,  o  impetrante  atravessou  outra 

petição (fls. 116/118), na qual noticia que o juízo da 6ª Vara Mista da comarca 

de Sousa,  autoridade apontada como coatora,  enviou  malote  digital  para  o 

juízo da 3ª Vara da comarca de Pombal, do que resultou uma nova prisão do 

paciente, em flagrante “ilegalidade, arbitrariedade e confusão processual”.

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade coatora (fls. 

130/134),  informou  que  o  paciente,  José  Gomes  Filho,  teve  sua  prisão 

temporária decretada em razão da necessidade de assegurar a integralidade 

das  provas  necessárias  ao  perfeito  andamento  do  inquérito  policial  que 

investiga  a  participação  do  paciente  e  outros  envolvidos  em  uma  suposta 

organização criminosa voltada para a prática de delitos, em especial o tráfico 

de  drogas.  Acresce  que  o  paciente  requereu  a  revogação  de  sua  prisão 

temporária por duas vezes, sendo indeferido em ambos os casos.

Quanto ao alvará de soltura expedido pela Juíza da 3ª Vara da 

comarca de Pombal, esclarece o magistrado de origem que trata-se de medida 

obtida em relação à prisão em flagrante do paciente, ocorrida por ocasião do 

cumprimento  do  mandado  de  prisão  temporária.  É  que  o  paciente  foi 
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encontrado na posse de uma pequena quantidade de droga, em face do que foi 

autuado em flagrante,  cujos  autos foram remetidos  ao juízo  da  3ª  Vara da 

comarca de Pombal, local em que se realizou a diligência. Ao ser comunicada 

do  flagrante,  a  juíza  entendeu  não  ser  o  caso  de  convertê-lo  em  prisão 

preventiva, determinando, assim, a expedição do referido alvará de soltura, que 

veio a ser cumprido por erro do sistema, o qual não informou a existência do 

mandado de prisão temporária, ainda em vigor, expedido contra o paciente, 

porque se trata de investigação que corre em segredo de justiça.

Ao tomar conhecimento do  equívoco,  segue o juiz  de  primeira 

instância, a subsistência da prisão temporária do paciente foi imediatamente 

informado ao juízo da 3ª Vara da comarca de Pombal, a fim de que adotasse as 

providências necessárias à recapturação do paciente.

Por fim, ressalta que a prisão temporária foi decretada pelo prazo 

inicial de 30 (trinta) dias, podendo vir a ser renovada, após esse prazo, o que 

será apreciado no momento oportuno.

A  liminar restou indeferida, às fls. 136/138.

Parecer da Procuradoria de Justiça (fls.146/148) opinando pela 

denegação da ordem.

Ocorre  porém,  que  conforme  informes  trazidos  aos  autos,  a 

autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais 

indiciados.(fls. …..).

Instada a manifestar-se  a  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer 

oral,  pugna  que o pedido seja julgado prejudicado.

É  o  relatório.
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VOTO

Através do presente pedido de writ, busca o impetrante a soltura 

do paciente,  por suposta inexistência de requisitos legais para o decreto de 

prisão temporária. 

Ocorre  porém,  que  conforme  informes  trazidos  aos  autos,  a 

autoridade coatora decretou a prisão preventiva do ora paciente.

É cediço que havendo a superveniência de fato relevante para o 

julgamento de habeas corpus, qual seja, a transformação de prisão temporária 

em prisão preventiva, perde o mandamus seu objeto, motivo, pelo qual, fica 

prejudicado o pedido, como proclamado pelos nossos Tribunais:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO.  CRIME  CONTRA A 
INCOLUMIDADE  PÚBLICA.  INCÊNDIO  A  ÔNIBUS. 
ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL. 
PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE 
NA  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  SUPERVENIÊNCIA 
DA  CONVERSÃO  EM  PREVENTIVA. 
PREJUDICIALIDADE.  PLEITO  PELA REVOGAÇÃO 
DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  CIRCUNSTÂNCIAS 
AUTORIZADORAS  PRESENTES.  CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO 
PARA  SUBSTITUIR  A  PRISÃO  CAUTELAR  POR 
MEDIDA  DIVERSA.  INADEQUAÇÃO  / 
INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. 1.(...). 2. Há de ser 
julgado  prejudicado  o  pedido,  cujo  objeto  está 
relacionado  à  nulidade  da  prisão  temporária, 
quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau a 
converteu  em  prisão  preventiva.  (...)  5.  Habeas 
corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso 
cabível.  (STJ.  HC 272.893/SP, Rel.  Ministro MOURA 
RIBEIRO,  QUINTA TURMA,  julgado  em  05/09/2013, 
DJe 10/09/2013) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

HABEAS  CORPUS  -  PRISÃO  TEMPORÁRIA - 
SUPERVENIENTE  DECRETAÇÃO  DE  PRISÃO 
PREVENTIVA    -    NOVO  TÍTULO  LEGITIMADOR   
DA  CUSTÓDIA  -  HABEAS  CORPUS 
PREJUDICADO - PERDA DE OBJETO. Com a 
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conversão  da  prisão  temporária  em  prisão 
preventiva,  surge  novo  título  motivador  da 
segregação cautelar,  independente  daquele  que 
deu causa  à  impetração,  cumprindo  reconhecer  
que se acha prejudicada a impetração, por falta  
de  objeto.  (TJMG. Processo  n.º  0249689-
46.2010.8.13.0000.  Relatora:  Maria  Celeste  Porto. 
Data do julgamento: 30.06.2010. Data da publicação: 
14.07.2010) – grifei.

Portanto,  encontrando-se o paciente segregado  em virtude de 

nova  ordem  de  prisão,  por  motivos  diversos  daqueles  que  justificaram  a 

decretação  da  temporária,  resta,  por  conseguinte,  prejudicada  a 

fundamentação expendida na impetração quanto às supostas  ilegalidades.

E,  não  havendo  cogitação  sobre  a  prisão  preventiva,  por  ser 

superveniente à impetração, não há como avaliá-la neste writ.

Por tais razões, julgo prejudicado o pedido, 

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

do  Relator,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 

justificadamente, o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior. Presente à sessão 

o Exmo. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador do Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 

Queiroz Melo” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 18(dezoito) 

dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
Relator
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