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HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Excesso de prazo.
Deferimento de liberdade provisória. Emissão do alvará de
soltura. Pedido prejudicado.

– Tendo em vista o deferimento, pelo Juízo impetrado, do
pedido de liberdade provisória, em favor do ora paciente,
resta prejudicada a presente impetração, pela perda do
objeto aqui em debate.

Vistos etc.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
por  Adailton  Raulino  Vicente  da  Silva  em favor  de  Leandro  Cleyton  da  Silva,
apontando  como  autoridade  coatora  o  juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de
Caaporã,  que,  na  audiência  de  custódia  realizada  em  08/02/2018,  após
reconhecer a legalidade da prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do
paciente, com fulcro nos arts. 311 e 312 do CPP, pela suposta prática do delito
previsto no art. 12 da lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). 

Argumenta o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo
constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois houve a decretação
de prisão preventiva em crime punido com pena de detenção de 3 (três) anos. 

Alega que a fundamentação do decreto impugnado revela-se
manifestamente genérica e que, portanto, inexistem motivos para manutenção da
custódia  preventiva  do  paciente,  medida  última  que  deve  guardar  estrita
observância com o juízo de periculosidade. 

Conclui postulando a concessão da ordem liminarmente, a fim
de  que  se  faça  cessar  a  coação  ilegal,  expedindo-se  o  competente  alvará  de
soltura. 



Liminar indeferida, com solicitação de informações necessárias,
nas fls. 26/26v.

Petição do impetrante, à fl. 30, dando conta da existência de
pedido de liberdade provisória no Juízo impetrado, ainda pendente de apreciação,
renovando o pleito inicial pela soltura do réu, em função do excesso de prazo.

Informações  prestadas,  dando  conta  de  que  o  paciente  foi
colocado em liberdade (fls. 55v).

É o relatório. Decido.

Verifico pelas informações prestadas pela indigitada autoridade
coatora, que o paciente teve deferido pedido de liberdade provisória, rcebendo
consequente alvará de soltura.

Dessa forma, ocorreu a perda do objeto deste writ.

Consequentemente,  encontra-se  prejudicado  o  pedido,  nos
termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

Vejamos a clarividência do mencionado dispositivo:

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

Em consonância, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em seus artigos 127, XXX:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(...)
XXX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o
objeto...”.

Com  essas  considerações, JULGO  PREJUDICADA  A
IMPETRAÇÃO.

Publicações  e  intimações necessárias.  Após  o  trânsito
em julgado, arquive-se.

João Pessoa (PB), __ de _______ de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


