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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECISÃO  DE
PRIMEIRO  GRAU  QUE  REVOGOU  PRISÃO
PREVENTIVA.  EFEITO  SUSPENSIVO  A
RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR. DECISÃO
REFORMADA.  OBJETO DO  WRIT SUPERADO.
ART. 659 DO CPP. PREJUDICADO.

-  Emerge  firmar,  preliminarmente,  por  decisão
monocrática, o prejuízo do objeto perseguido nesta
ação mandamental, se já foi revogada a decisão que
concedera a liberdade do acusado sob o fundamento
de  excesso  de  prazo,  tendo  sido,  novamente,
decretada  sua  prisão  preventiva,  conforme  notícia
trazida  nas  informações  da  autoridade  coatora,
restando, pois, superado o constrangimento ilegal.

Vistos etc.

Trata-se  de  ação  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de
liminar, impetrada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  objetivando  dar  efeito
suspensivo  a  Recurso  em  Sentido  Estrito  interposto  contra  decisão  do  Juízo  da
Comarca de Caaporã/PB que revogara prisão preventiva do acusado Valter Ferreira de
Santana,  nos  autos  da  Ação  Penal  nº  0001108-51.2016.815.0021,  na  qual  foi
denunciado como sendo autor do crime de  de homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
II, III e IV, do Código Penal) que vitimou José Lourenço da Silva (fls. 5-18).

Aduze, em síntese, que a magistrada processante determinou a
soltura do réu por entender que se configurara demora na marcha processual, o que
fez com que fosse interposto um necessário Recurso em Sentido Estrito. Diz, mais, a
impetração, que “é cabível mandado se segurança contra ato judicial de qualquer
natureza, quando violador de direito líquido e certo, e não exista possibilidade de
que seja coibido eficazmente pelos recursos comuns. Mesmo que previsto o recurso,
mas sendo este destituído de efeito suspensivo, autoriza-se o uso concomitante do
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mandamus para obstar a ilegalidade, conferindo-lhe aludido efeito.”

Solicitadas  as  informações  de  praxe  (fl.  90),  a  autoridade
impetrada comunicou que ao réu Valter Ferreira de Santana foi posto em liberdade e
voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante e responde a outro processo de nº
000061-71.2018.815.0021. Informou, ainda, que “que este Juízo, de posse dos autos
para determinar a revogação da liberdade anteriormente concedida, verificando a
interposição  do  recurso  em  Sentido  Estrito  pelo  órgão  ministerial,  em  face  do
entendimento  acima  adotado  reformou  a  decisão  anteriormente  prolatada  e,
consequentemente,  decretou  a  prisão  preventiva  de  VALTER  FERREIRA  DE
SANTANA, nos autos nº 0001108-51.2016.815.0021.” (fls. 93-94).

Conclusos os autos e percebendo que o presente  mandamus
perdeu o objeto, ante a reforma da decisão que objetivou a interposição do Recurso
em Sentido Estrito e o presente Mandado de Segurança, tornou superada a análise do
mérito  e  o  consequente  parecer  ministerial,  pelo  que,  de  pronto,  decidi,
monocraticamente, pela sua prejudicialidade.

É o breve relatório.

DECIDO

Conforme relatado, o nobre impetrante aduz que a magistrada
processante determinou a soltura do réu por entender que se configurara demora na
marcha processual, o que fez com que fosse interposto um necessário Recurso em
Sentido  Estrito.  Diz,  mais,  a  impetração,  que  “é  cabível  mandado se  segurança
contra ato judicial de qualquer natureza, quando violador de direito líquido e certo,
e não exista possibilidade de que seja coibido eficazmente pelos recursos comuns.
Mesmo  que  previsto  o  recurso,  mas  sendo  este  destituído  de  efeito  suspensivo,
autoriza-se o uso concomitante do mandamus para obstar a ilegalidade, conferindo-
lhe aludido efeito.”

Despiciendo,  contudo,  verificar  a  procedência  das  alegações
expostas no writ, uma vez que, consoante se inferem nas informações prestadas pela
autoridade impetrada (fls. 93-94), o pedido perdeu o objeto, ante reforma da decisão
que concedera a liberdade do acusado Valter Ferreira de Santana e, de pronto, lhe
decretou a preventiva, 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,  julgará
prejudicado o pedido.”

Eis a jurisprudência (mutatis mutandi) pertinente à questão em

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000246-75.2018.815.0000                          Des. CMBF - Relator            2



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

tela:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  EFEITO
SUSPENSIVO  AO  RECURSO  EM  SENTIDO
ESTRITO  -  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS  -
SENTENÇA PROFERIDA - PERDA DO OBJETO.
Se o processo principal, cuja decisão interlocutória
foi  objeto de recurso em sentido estrito  visando a
oitiva de testemunha, já foi julgado, fica prejudicado
o  exame  da  concessão  de  efeito  suspensivo  ao
referido recurso em sentido estrito pela perda de seu
objeto,  impondo-se  a  denegação  da  segurança.”
(Mandado  de  Segurança  nº  0925382-
40.2017.8.13.0000  (1),  6ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Denise  Pinho  da  Costa  Val.  j.
06.02.2018, Publ. 21.02.2018). 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO
DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA  E
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
DOS  ACUSADOS.  PRETENSÃO  DA  JUSTIÇA
PÚBLICA  DE  CONCESSÃO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO  AO  RECURSO  EM  SENTIDO
ESTRITO.  FEITO  SENTENCIADO.  WRIT
PREJUDICADO.”  (Mandado  de  Segurança  nº
2136849-86.2016.8.26.0000,  5ª  Câmara  de  Direito
Criminal  do  TJSP,  Rel.  Damião  Cogan.  j.
23.11.2017).

“PROCESSUAL  PENAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  IMPETRADO  CONTRA
DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO
EM  MATÉRIA CRIMINAL,  QUE  DEFERIU  A
QUEBRA  DO  SIGILO  DE  DADOS
TELEFÔNICOS.  CABIMENTO  DO  WRIT.
MÉRITO.  REVOGAÇÃO  DO  ATO  JUDICIAL
PELO  PRÓPRIO  JUÍZO  A  QUO.  PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Admite-se o
manejo  de  mandado  de  segurança  contra  decisão
judicial contra a qual não caiba recurso com efeito
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suspensivo, conforme exegese, a contrario sensu, do
art.  5º,  II,  da  Lei  nº  12.016/09.  2.  Cassado o ato
judicial apontado como coator, resta prejudicado o
exame do mandamus, pela perda superveniente do
objeto,  ensejando a sua extinção,  sem julgamento
do mérito. 3. A extinção do feito sem resolução do
mérito  conduz  à  denegação  da  segurança.
Inteligência  do art.  6º,  §  5º,  da Lei  nº  12.015/09.
Precedentes  do  STJ.  4.  Segurança  denegada.”
(Processo nº 054743/2015 (175332/2015), Câmaras
Criminais  Reunidas  do  TJMA,  Rel.  José  Luiz
Oliveira de Almeida. DJe 17.12.2015).

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 reformada a decisão que concedera liberdade
ao  acusado  e  decretada  nova  prisão  preventiva,  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, 6 de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
-Relator-
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