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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
0021030-67.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEXANDRE 
FERREIRA  RIBAS NOVI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a 
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA 
FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.

São Paulo, 26 de junho de 2018.

Guilherme de Souza Nucci
Relator

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 0021030-67.2018.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

Paciente: Alexandre Ferreira Ribas Novi

VOTO Nº 17.030

Habeas Corpus. Dano qualificado e desacato. Pleito objetivando a 

liberdade provisória, sem o recolhimento da fiança. Expedido 

alvará de soltura, ante o recolhimento da fiança, arbitrada no 

valor de R$ 1.000,00. Perda do objeto. Impetração prejudicada.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido 

liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE FERREIRA RIBAS 

NOVI, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão do Foro 

da Comarca da Capital, sob a alegação de que o paciente sofre 

constrangimento ilegal, consistente na concessão de liberdade 

provisória mediante o recolhimento de fiança.

Conforme narra a impetrante, a autoridade 

impetrada, após apreciação do auto de prisão em flagrante, arbitrou a 

fiança para a liberação do paciente, no valor de R$ 1.000,00. 

Contudo, por não possuir condições econômicas para pagar tal 

quantia, o paciente continua preso cautelarmente.

Postula, destarte, o deferimento da medida 

liminar e posterior confirmação desta, a fim de que seja concedida, de 

imediato, a liberdade provisória ao paciente.

A liminar foi apreciada e indeferida pelo 
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Desembargador Sérgio Ribas, no Plantão Judiciário de 2 de junho de 

2018 (fls. 16/17).

Dispensadas as informações, a decisão foi 

convertida no presente julgamento.

É o relatório.

Exsurge dos autos (fls. 8/8v.) que o paciente foi 

preso em flagrante, em 31 de maio de 2018, pela suposta prática dos 

crimes de dano qualificado e desacato, como incurso nos artigos 163, 

parágrafo único, inciso III, e artigo 331, ambos do Código Penal.

Em audiência de custódia, a autoridade coatora 

concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento 

de fiança, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (fls. 7/7v.). 

Contudo, conforme consulta ao sistema 

informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), verificou-se que o paciente 

pagou a fiança arbitrada, tendo sido cumprido o alvará de soltura 

expedido em seu favor, na data de 4 de junho de 2018.

Destarte, nota-se a superação das 

argumentações sustentadas pela exordial, esgotando a análise pela 

presente via. 

Diante do exposto, pelo meu voto, julgo 

prejudicado o presente Habeas Corpus pela perda de objeto.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI

Relator
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