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INEXISTÊNCIA. ATO ILEGAL DE AUTORIDADE 
DITA  COATORA NÃO  DEMONSTRADO.  NÃO 
CONHECIMENTO DO PEDIDO.

O  remédio  heroico,  para  que  conhecido, 
necessita, ao menos, de que estejam preenchidos 
alguns  dos  requisitos:  legitimidade  das  partes 
(impetrante  –  irrelevante,  diante  da  legitimidade 
extraordinária  conferida  a  qualquer  pessoa-  ou 
impetrado-  autoridade  coatora)  e  interesse  de 
agir, sem se olvidar das situações enumeradas no 
art. 648 do CPP.

Não  demonstrado  qualquer  comportamento  da 
autoridade  dita  coatora,  a  caracterizar  elemento 
mínimo de ato ilegal, ausente o interesse de agir, 
merecendo, pois, não ser conhecido o pedido de 
habeas corpus eventualmente formulado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  A  ORDEM 
PRETENDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

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

Adailton  Coelho  Costa  Neto em  favor  de  Maria  da  Penha  Santos, 

apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da 5ª Vara de Família 

da Comarca da Capital.

Alega, em suma, que diversos direitos da paciente encontram-se 

postergados,  injusta e  ilegalmente,  pela  autoridade coatora.  Posteriormente, 

discorre a respeito  de  prisão preventiva,  liberdade provisória,  ou,  ainda,  de 

prisão domiciliar, sem, no entanto, precisar em que aspectos reside, de forma 

específica, a insatisfação.

Pontua que a paciente encontra-se na iminência de ser  presa, 

posto  que  a  “douta  Promotora  tanto  no  processo  de  Interdição,  como  em 

entrevista  em  anexo,  a  mesma  apresentou  posicionamento  quanto  a  

possibilidade de requerer a prisão da Paciente.”

Acrescenta  ser  a  paciente  detentora  de  condições  pessoais 

favoráveis, motivo pelo qual, diante das acusações que lhe são feitas, “o fato 

de ajudadora e administradora juntamente com a suposta vítima não é por si  

só algo que deflagre do Poder  Judiciário,  principalmente da esfera criminal  

atuações, pois,  conforme a certidão negativa em anexo, comprovadamente,  

sua atuação nunca causou nenhum dano a ninguém.”

De forma subsidiária, busca a concessão de prisão domiciliar, em 

caso de não ser acatado o pedido em liberdade, por ser a paciente idosa.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, com a expedição de 

salvo conduto. No mérito, pretende a ratificação da medida de urgência, para 

que concedida a ordem em definitivo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Instrui o pedido com documentos (fls. 12/38).

Às fls. 42/42v é determinada a juntada de cópia legível da decisão 

questiona,  tendo em vista  a  afirmação de que a prova da possibilidade de 

prisão encontrava-se em reportagem extraída de site, ou, ainda, nesta decisão 

proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família, deliberação esta com o intuito até 

mesmo de aferir a existência do alegado constrangimento ilegal, o que foi, de 

fato, cumprido (fls. 64/70).

Ao prestar  as informações solicitadas (fls.  78/80),  a  autoridade 

dita coatora faz um breve relato do caso, destacando abusos na administração 

dos valores  percebidos pela  idosa Carmem Azevedo da Silveira,  mormente 

pela  contratação de empréstimo de alta  monta e venda de imóveis  de sua 

propriedade com a distribuição dos valores apurados.

Registra que, na decisão lançada no juízo, foi acolhido o pleito de 

antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público, determinando, dentre 

outras medidas, “a expedição de mandado de busca e apreensão da Senhora  

Carmem  Azevedo  da  Silveira,  para  que,  após  avaliação  médica,  fosse 

institucionalizada em um lar de longa permanência para idosos.”

Por fim, consigna que “o presente feito não se presta à apuração  

cível ou criminal das condutas dos envolvidos, carecendo este Juízo da Família  

de competência para tanto, devendo o Ministério Público, para tal desiderato,  

intentar as respectivas ações competentes, que propiciarão aos envolvidos o 

direito a ampla defesa e ao contraditório.”

Liminar indeferida (fls. 82/84).

A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento (parecer 

de fls. 86/87). Argumenta que, na origem, trata-se de um processo cível que em 

Desembargador João Benedito da Silva
3



Habeas Corpus n.º 2008986-27.2014.815.0000

nada pode atingir a liberdade da paciente. Pondera, ainda, que nenhum ato 

procedimental  foi  praticado  no  sentido  de  instaurar  procedimento  criminal, 

possibilitando concluir pela ausência de interesse de agir.

É o  relatório.

VOTO

Através do presente pedido de  writ,  pretende o impetrante que 

seja concedido salvo conduto em favor da paciente, sob o argumento de que 

ela encontra-se na iminência de ver expedida ordem de prisão, em razão das 

declarações prestadas pela Promotora de Justiça.

Ao analisar o pedido de liminar formulado, tomando-se por base 

os  apontamentos  colacionados  pelo  impetrante,  conclui-se  que  inexiste 

qualquer conduta a justificar a impetração do pedido de mandamus.

Com efeito, o remédio heroico, para que conhecido, necessita, ao 

menos, de que estejam preenchidos alguns dos requisitos:  legitimidade das 

partes (impetrante – irrelevante, diante da legitimidade extraordinária conferida 

a  qualquer  pessoa-  ou  impetrado-  autoridade  coatora)  e  interesse  de  agir. 

Ademais,  o  art.  648  do  CPP  ainda  enumera  situações  a  justificarem  a 

impetração do habeas corpus:

Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do 
que determina a lei;
III  -  quando  quem  ordenar  a  coação  não  tiver 
competência para fazê-lo; 
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a 
coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, 
nos casos em que a lei a autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ora, em ocasião pretérita já se pontuou que a simples afirmação 

da representante do  Ministério Público, no sentido de que iria ser “iniciada a 

parte criminosa” (fl. 20), não retrata a iminência de expedição de mandado de 

prisão  em  desfavor  da  paciente,  e  consequentemente,  de  que  o  direito 

constitucional de ir e vir da paciente esteja prestes a ser inviabilizado.

Merecem,  pois,  ser  transcritas  as  ponderações  delineadas,  ao 

analisar  o  pedido  de  medida  de  urgência,  cujas  considerações  integram o 

presente decisum:

(…) “a parte criminosa” poderá ser interpretada como 
sendo  instauração  de  eventual  inquérito  policial,  a 
adoção de diligências, dentre outras situações, e não 
necessariamente  ordem  para  constrição  cautelar. 
Inclusive, não há sequer demonstração de que houve 
requerimento pela decretação de prisão preventiva da 
paciente. 

Segundo,  porque  a  decisão,  também  utilizada  para 
justificar a impetração do remédio heroico, não aponta 
qualquer ameaça ao direito de ir e vir da paciente. A 
participação  da  autoridade  policial  foi  determinada 
diante da medida adotada, a título de antecipação de 
tutela.

Neste contexto, como bem registrado pela douta Procuradoria de 

Justiça, e como, inclusive, já havia sido destacado na decisão que analisou o 

pleito de liminar, não restam dúvidas de que falece o presente mandamus de 

interesse  de  agir.  Isso  porque,  simplesmente,  inexiste  qualquer  ato  ilegal, 

emanado de autoridade coatora, a ser sanado por esta via estreita: seja porque 

não instaurado sequer procedimento criminal, seja porque ausente mandado 

de prisão expedido em desfavor da paciente.

Outrossim, tendo em vista que, desde o início, houve dúvidas a 

respeito da existência de eventual interesse de agir,  este relator determinou 

diversas  providências,  solicitando  até  mesmo  informações  à  autoridade 
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apontada  como  coatora  pelo  impetrante.  Estas  deliberações  tiveram  por 

escopo  a  elucidação  da  questão,  conduta  esta  que  seria  dispensável,  por 

incumbir ao impetrante colacionar a documentação pertinente à comprovação 

das alegações suscitadas. No entanto, em que pese o esforço em esclarecer 

as omissões verificadas, a ausência do interesse de agir persistiu, resultando 

em carência da ação mandamental.

Em  síntese,  não  demonstrado  qualquer  comportamento  da 

autoridade dita coatora, a caracterizar elemento mínimo de ato ilegal, ausente o 

interesse de agir, ensejando, pois, o não conhecimento do pedido de habeas 

corpus formulado.

E,  diante do não conhecimento do pedido,  resta  prejudicado o 

pleito subsidiário de prisão domiciliar.

Ante o exposto, não conheço o presente pedido de mandamus.

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.  Des.    Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 

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

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

Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 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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