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HABEAS  CORPUS.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
JUSTA  CAUSA  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
INFORMAÇÕES  DO  JUÍZO  COATOR.  PACIENTE
SOLTO. OBJETO DO  WRIT SUPERADO. ART. 659
DO CPP. PREJUDICADO.

-  Emerge  firmar,  preliminarmente,  por  decisão
monocrática,  o  prejuízo  do  objeto  perseguido  nesta
ação de  habeas corpus, se já foi restituída a liberdade
plena  ao  paciente,  com  a  revogação  da  prisão
preventiva  contra  ele  decretada,  conforme  notícia
trazida  nas  informações  da  autoridade  coatora,
restando, pois, superado o constrangimento ilegal.

Vistos etc.

Trata-se de ação de  habeas corpus,  com pedido de liminar, impetrada pelos Béis.
Francisco Evangelista Nobre da Silva (OAB/PB 20.892) e Pedro Bernado da Silva
Neto (OAB/PB 7.343), a teor dos arts. 5º, LVII, LXI, LXII, LXVI e LXVIII, e 9º, IX,
da Carta Magna, c/c os arts. 282, § 6°, 310, III, 315, 316, 319, 321, 647 e 648, I e IV,
todos do CPP, em favor de Josiel Andrade de Sousa, qualificado na inicial e acusado
pela  suposta  prática  do crime do art.  311 do Código Penal,  alegando,  para  tanto,
coação ilegal oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras/PB (fls. 2-9).

Aduzem, em síntese, os i. impetrantes que a custódia cautelar é ilegal, pois não foram
preenchidos  os requisitos  autorizadores  para tanto,  mormente porque o paciente é
detentor das condições pessoas favoráveis, afirmando, ainda, que o decreto preventivo
não apresenta fundamentação suficiente para justificar a segregação.

Ao final, requereram a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou que o cárcere seja
substituído por medidas cautelares.
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Com a inicial, juntaram os documentos de fls. 10-25.

Nas  informações  (fl.  38),  a  autoridade  impetrada  comunicou que,  na  audiência  de
custódia realizada no dia 11.1.2018, foi concedida ao paciente a liberdade provisória.

Conclusos os autos e percebendo que o presente habeas corpus perdeu o objeto, ante a
revogação da prisão provisória do paciente por decisão da autoridade coatora, tornou
superada a análise do mérito do mandamus e o consequente parecer ministerial, pelo
que, de pronto, decidi, monocraticamente, pela sua prejudicialidade.

É o breve relatório.

DECIDO

Conforme relatado, os nobres impetrantes aduzem que não há necessidade de manter a
prisão preventiva do paciente, por falta de justa causa, bem como porque o decreto
prisional não apresenta fundamentação, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do
CPP, devendo ser considerado que ele é detentor das condições pessoais favoráveis,
razão por que requer a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de
soltura, ou que lhe sejam concedidas as medidas cautelares diversas da prisão.

Despiciendo, contudo, verificar a procedência das alegações expostas no writ, uma vez
que, consoante se inferem nas informações prestadas pela autoridade coatora (fl. 38), o
pedido perdeu o objeto, ante a prolação de decisão que concedeu a liberdade provisória
ao paciente, situação que faz incidir, ao caso, os termos do art. 659 do CPP, in litteris:

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

Eis a jurisprudência (mutatis mutandi) pertinente à questão em tela:

“HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.  Liberdade  provisória  concedida  na
origem. Superveniente sentença penal. Novo título. Perda
do objeto. Writ prejudicado.” (STJ – HC 390.788/RO –
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJE 24/05/2017)

“Já tendo sido concedida a liberdade provisória a um
dos  pacientes,  o  writ resta  prejudicado  em relação  a
ele.” (TJMG – HC 1.0000.17.041441-1/000 – Rel. Des.
Flávio Leite – DJEMG 26/06/2017)

“HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.
CONVERSÃO  DE  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  EM
PREVENTIVA.  Pretensão  de  revogação  da  custódia
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cautelar.  Liberdade  provisória  concedida  durante  a
tramitação  do  writ.  Perda  do  objeto  da  impetração.
Habeas  Corpus  prejudicado.  (TJSP  –  HC  2067651-
25.2017.8.26.0000 – Rel. Des. Marcelo Gordo – DJESP
21/06/2017 – Pág. 2.478)

“Consoante dicção do art. 659 do CPP: "se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação
ilegal,  julgará prejudicado o pedido".  Não há dúvidas
acerca da prejudicialidade do writ visando à soltura do
paciente quando sua prisão já não subsiste.” (TJSC –
HC  4010843-20.2017.8.24.0000  –  Rel.  Des.  Getúlio
Corrêa – DJSC 20/06/2017 – Pág. 282)

Por conseguinte, de acordo com o que se positiva das declarações esclarecedoras da
autoridade judiciária, emerge o prejuízo do objeto perseguido pela impetração, se já foi
restituída a liberdade plena ao paciente, com a revogação da medida preventiva contra
ele decretada, restando, pois, ultrapassado o indigitado constrangimento ilegal.

Ante o exposto,  julgo prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP, c/c a
parte inicial do art. 257 do RITJ/PB, determinando, portanto, o seu arquivamento, com
a respectiva baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A cópia desta decisão serve de ofício para as comunicações judiciais que se fizerem
necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 5 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                        -Relator-
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