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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  TEMPORÁRIA. 
ALEGAÇÃO  DE  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA. 
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.

Havendo  pedido  de  desistência  atravessado  nos 
autos, imperiosa se mostra a homologação do pleito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
por  unanimidade,   em  HOMOLOGAR  O  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Vistos etc.

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

Beis. Johson Gonçalves de Abrantes e outro em favor de José Gomes Filho, 

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

Sousa.

O  impetrante  alega,  em síntese,  ausência  de  fundamentação  da 

prisão temporária do paciente.

Ao final, pugna pelo deferimento do habeas corpus liminarmente e, 

no mérito, a concessão definitiva da ordem.
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Instruiu o pedido com documentos (fls. 16/540).

Em suas informações (fls.  550/551v),  a autoridade dita coatora 

informou que a medida deferida pela decisão de fls. 298/305 fundamentou-se 

na necessidade de assegurar a integridade das provas necessárias ao perfeito 

andamento do inquérito policial que investiga os envolvidos.

Aduziu,  ainda, que o respectivo inquérito policial  já aportou em 

juízo,  tramitando  sob  o  nº  0003705-78.2014.815.0371,  no  qual  a  prisão 

temporária  decretada contra  todos os investigados foi  convertida em prisão 

preventiva.

Parecer oral  pela douta Procuradoria de Justiça, opinando pela 

homologação da desistência do writ. 

É o relatório. 

VOTO

Como visto, a pretensão do impetrante, no presente mandamus, é 

de ver cessado o constrangimento que sofre o paciente, em razão da ausência 

de fundamentação da prisão temporária.

Contudo,  às  fls.  554,  consta  petição  subscrita  pelo  impetrante 

desistindo do presente mandamus, tendo em vista que foi decretada a prisão 

preventiva  do  paciente,  tornando  o  presente  writ  prejudicado  por  perda  do 

objeto.

Forte em tais razões, nos termos do art. 127, XXX do Regimento 

Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado às fls. 

554.

Desembargador João Benedito da Silva
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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. 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

Desembargador João Benedito da Silva


