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HABEAS CORPUS. Tráfico  de  Entorpecentes,
associação  para  o  tráfico  e  porte  ilegal  de  arma  de
fogo. Prisão em flagrante. Paciente posta em liberdade.
Perda do objeto. Ordem prejudicada.

- Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e
art. 257 do RITJPB, verificado que a suposta violência
ou coação ilegal já cessou, compete ao Tribunal de
Justiça julgar prejudicado o pedido.

-  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
admite a aplicação do art.  932 do CPC, a processos
criminais,  permitindo  ao  relator  negar  seguimento  a
pedido manifestamente prejudicado.

Vistos, etc. 

Trata-se de habeas corpus impetrado  pelo  advogado
Alberdan Coelho de Souza Silva em benefício de Ana Lúcia Alves da Silva, que
se diz sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito
da 5ª Vara da Comarca de Bayeux, ora apontada como autoridade coatora.



Segundo os autos, a paciente foi presa em flagrante no dia
21/12/2017, acusada do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, após cumprimento de
mandado de busca e apreensão em sua residência oriundo de investigação em
desfavor de seu esposo Isaías Ferreira da Silva.

O  impetrante  alega,  em  suma,  que  o  paciente  está
padecendo  de  constrangimento  ilegal  em  virtude  da  não  realização  da
audiência  de  custódia  no  prazo  legal,  pelo  fato  de  que  a  coacta  não  tem
vinculação com os crimes praticados por seu companheiro, que confessou a
prática  delitiva,  bem  como,  em  face  da  presença  de  condições  pessoais
favoráveis,  tais  como residência  fixa,  ocupação  lícita  e  bons  antecedentes.
Ainda, ressalta que a manutenção do cárcere afronta o princípio da presunção
de inocência. 

Pediu  a  concessão  de  liminar  para  pôr  imediatamente  a
coacta  em liberdade  e,  no  mérito,  pugnou  pela  concessão  da  ordem para
revogar a prisão cautelar da paciente ou, alternativamente, aplicar as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 

Distribuídos  no  plantão  judicial,  o  Desembargador
plantonista  reservou-se  para  apreciar  o  pedido  liminar  após  prestadas  as
informações de estilo (fl. 71). 

Informações devidamente prestadas à fl. 80, dando conta de
que a paciente foi posta em liberdade, juntando cópia do alvará de soltura na
fl. 81.

É o relatório.

Decido.

Como se vê, resta superada a impetração porque, conforme
informações da autoridade dita coatora (fls. 80/81), a  paciente foi posta em
liberdade, de modo que o alegado constrangimento ilegal desapareceu. 

Essa situação torna prejudicado o pedido, na forma do art.
659 do Código de Processo Penal, que dispõe: 

"Art. 659. Se o Juiz ou Tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido".

E conforme art. 257 do RITJPB:

“Art. 257. Verificada a cessação de violência ou coação
ilegal, o habeas-corpus será julgado prejudicado, podendo,
porém, o Tribunal declarar a ilegalidade do ato e tomar as
providências cabíveis para punição do responsável.”



Ressalte-se,  ainda,  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
entende aplicável ao processo criminal – inclusive ao habeas corpus, friso – o
comando  do  art.  932  do  CPC,  conferindo  ao  relator  competência  para
desconhecer  de  recursos  ou  pedidos  manifestamente  prejudicados  ou
contrários à súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. 

Nesse sentido, em caráter meramente ilustrativo, destaco o
aresto abaixo transcrito:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO
PREJUÍZO.
I  - O art. 932 do Código de Processo Civil (por força do
art. 3º do CPP) e o art. 255, §4º, inciso II, do RISTJ,
permitem que o relator negue seguimento a    recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com enunciado sumular
ou jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores,
não  importando  tal  ato  cerceamento  de  defesa  ou
violação  ao  princípio  da  colegialidade  (precedentes).
(...)”. (AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
18/10/2016, DJe 11/11/2016).

Pelo exposto, reconhecendo a perda do objeto processual,
JULGO PREJUDICADA A ORDEM, na forma que me faculta o art. 932 do
CPC.

Publicações e intimações necessárias.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Esta  decisão  servirá  como  meio  autônomo  de
notificação.

João Pessoa-PB, ____ de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
Relator


