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ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 2007718-35.2014.815.0000
RELATOR         :   Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   :  Jaime Clementino de Araújo
PACIENTE        :   Inacio Gabriel da Silva

PROCESSUAL PENAL. Habeas  Corpus. Análise  de  provas.
HC. Impossibilidade.  Denegação.

- O Habeas  corpus  não  é  meio  idôneo  para  se  proceder  a
análise de provas e fatos ocorridos no processo, a menos que
tais  circunstâncias  possam  ser  aferíveis  de  plano.  Ordem
denegada

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas corpus  impetrado  por  Jaime Clementino de
Araújo em favor de  Inácio Gabriel da Silva, sob o fundamento de que o paciente foi
preso em 09 de janeiro de 2014, sob a acusação de, juntamente com um menor,  ter
praticado um assalto num mercadinho no Bairro de Bodocongó, na cidade de Campina
Grande, no entanto,  é pai de família, com vida ilibada, nunca foi preso nem processado e
com carteira de trabalho assinada, complementando sua renda como moto taxista.

Assegura  que  no  dia  do  assalto,  estava  apenas  trabalhando,
transportando uma pessoa, e foi surpreendido quando seu passageiro levou tiros.

Afirma que, como estava perto do passageiro que levava,  recebeu
um tiro na perna e saiu em velocidade, motivo pelo qual foi preso, apesar de não ter
participado de assalto algum.

Junta documentos (fs.05/17).

O magistrado singular presta informações (fs. 20/21).



A liminar foi indeferida – fs. 25/26.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem –
fs. 29/30.

É o relatório

- VOTO  - Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

Isso porque, como já afirmado em sede de liminar, verifica-se que
pretende o impetrante o reconhecimento da inocência do paciente, sob o argumento de
que  “estaria  apenas  fazendo  o  transporte  de  passageiro”,  não  tendo  participado  de
nenhuma tentativa de assalto.

No entanto, é cediço que o habeas corpus não é o meio idôneo para
o exame aprofundado de provas e fatos, pois não comporta dilação probatória e, sendo
assim, não há como proceder a uma análise profunda dos atos processuais, salvo se as
alegações perpetradas forem flagrantes, o que não é o caso dos autos. 

Portanto, percebendo-se que pretende o impetrante uma revisão das
provas  carreadas  ao  acervo  probatório  na  instância  a  quo,  sem  que  haja  flagrante
ilegalidade, aferível de plano, não pode ser o HC concedido.

 Nesse sentido, em caso análogo, o STF:

“Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
PACIENTE  CONDENADO  POR  ROUBO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  AUSÊNCIA DE  PROVAS  SUFICIENTES  PARA A
CONDENAÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO  CONFIRMADO  PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA  DO  HABEAS  CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ADMITIR-SE  O  WRIT  CONSTITUCIONAL
COMO  SUCEDÂNEO  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  ORDEM
DENEGADA. I – O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no
inquérito policial  e,  depois,  em juízo,  foi  corroborado pelas demais
evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente pela
confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e pela foto do
paciente  encontrada  no  interior  do  veículo  roubado.  II  –  Nessas
circunstâncias,  não  há  como afirmar  que  a  condenação  tenha  se
dado  sem  o  suficiente  lastro  probatório.  III  –  As  alegações  do
impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da
causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não
é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo
natural  o  exame  aprofundado  do  conjunto  fático  probatório,
como ocorreu na espécie.  IV – O habeas corpus,  em que pese
configurar  remédio  constitucional  de  largo  espectro,  sobretudo
cuidando-se  de  sentença  condenatória  transitada  em julgado,  não
pode  ser  utilizado como sucedâneo  da revisão  criminal,  salvo  em
situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o
que  não  é  o  caso  dos  autos.  V – Ordem denegada.(HC 107437,



Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado
em 02/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 17-08-
2011 PUBLIC 18-08-2011) ”.

No  tocante  às  alegações  de  que  o  paciente  possui  condições
pessoais favoráveis, tais argumentos não são capazes, por si só, de autorizar um decreto
liberatório,  mormente  quando  presentes  os  requisitos  necessários  à  decretação  da
preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Álvaro Gadelha Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 


