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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2008939-53.2014.815.0000 – Comarca de São José
de Piranhas/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Leonardo de Farias Nóbrega e Outros (OAB/PB 10.730)
PACIENTE: José Wilk Pereira

HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  ORDEM
PÚBLICA  E  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.  FASE  DE  INSTRUÇÃO.  ORDEM
CONCEDIDA.

O  decreto  de  prisão  preventiva  deve  está
devidamente  fundamentado,  demonstrando  de
maneira  suficiente  a  real  necessidade  da
manutenção da segregação cautelar, nos moldes do
que  estabelece  o  art.  312  do  CPP.  Ausente  tais
requisitos,  impõe-se  a  revogação  do  decreto,  por
nítida ausência de fundamentação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade,  em  CONCEDER a ordem mandamental,
EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo o paciente não estiver
preso, em total desarmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO.

Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  de  liminar,  foi
impetrada pelos Beis. Leonardo de Farias Nóbrega (OAB/PB 10.730), José Bezerra
Montenegro  Pires  (OAB/PB  11.936),  Guilherme  Almeida  de  Moura  (OAB/PB
11.813), José Liberalino da Nóbrega (OAB/PB 1.019) e Rodolpho Cavalcanti Dias
(OAB/PB 11.659), com base no art. 5°, LXVIII, da Carta Magna, em favor de
JOSÉ WILK PEREIRA, qualificado na inicial,  preso preventivamente mediante
decreto de fls. 28/29, em razão de suposta acusação pelo crime de homicídio, em
sua forma tentada.

Alegam os impetrantes que a medida constritiva encontra-se
desfundamentada,  por  ausência  de  justificativa  plausível  para  tal  decreto,
impondo-se considerar nula a decisão, até porque as investigações não foram
concluídas, usando motivação abstrata e ineficaz para aplicação de medida tão
severa (fls. 28/29).

Afirmam, ainda, que durante o curso da investigação o ora
paciente permaneceu solto e, só agora, um ano em meio depois do fato, veio a
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decretação  da  preventiva  em  face  do  indiciado.  Se  não  obstaculou  as
investigações por cerca de um ano e meio, não seria agora que tal justificativa
seria adequada para prender o acusado. Diante de tais fatos, pede a concessão
da liminar,  com o fim de findar o constrangimento ilegal  que vem sofrendo o
tutelado, a ser confirmada no mérito.

Solicitadas as informações (fl. 48), estas foram apresentadas
as  fls.  55/56,  relatando  que a  prisão  foi  decretada  como garantia  da  ordem
pública  e  proteção  da própria  vítima,  testemunha do crime,  a  qual  pode ser
vítima novamente, como forma de ocultar o crime perpetrado.

Conclusos  os  autos  para  a  apreciação  da  liminar,  foi  esta
indeferida (fls. 58 e verso).

Em  seguida,  foram  os  autos  remetidos  à  consideração  da
douta Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação da
ordem (fls. 60/63).

É o relatório. 

VOTO

Visam os impetrantes, em seu pedido, conceder a ordem em
favor  do  paciente,  que  se  encontra  preso  for  força  de  preventiva  decretada
através  da  decisão  atacada  de  fls.  28/29,  alegando  falta  de  fundamentação
necessária para a medida constritiva.

Consubstanciado nas informações prestadas pela autoridade
tida como coatora (fls. 28/29), percebe-se que o crime ainda está sendo apurado,
pois se encontra na fase das investigações, mesmo decorrido um elástico prazo,
e,  até  o  presente  momento,  ainda  sem  definição  do  inquérito  para  suposta
apresentação de denúncia ao caso, o que demonstra a inexistência de elementos
concretos para propor a medida prisional do ora paciente.

Emergem dos autos que o ora paciente está sendo investigado
pela prática de tentativa de homicídio, segundo a própria vítima sobrevivente,
tendo  a  Autoridade  Policial  o  indicado  como  sendo  “um  dos  traficantes  e
homicidas da cidade e de considerável periculosidade” (fl. 55), o que motivou a
douta magistrada a proferir o decreto preventivo, como forma de salvaguardar a
vida da vítima e o bom andamento das investigações.

Porém, é importante ressaltar, que até o presente momento,
as  investigações  policiais  ainda  não  chegaram  a  um  fim,  que  possibilite  o
Ministério Publico local a denunciar o ora paciente, até porque, o que se pode
verificar é que, mesmo após realizada uma busca e apreensão na residência do
acusado, nada foi encontrado que demonstre as argumentações acima expostas.
O que dificulta, inclusive, sua prisão, pois estando solto por todo esse tempo, não
havendo qualquer embaraço por parte do paciente as investigações policiais, não
há justificativa para tal medida.

Narram os autos que, no dia do fato, o paciente vendeu três
biribas/papelotes à vítima, usuária de cocaína, por volta das 16horas combinando
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pagamento para as 18horas do mesmo dia, conforme consta das declarações de
fls. 13.

Afirmou  ainda  a  vítima  que,  por  volta  das  18  horas
encontrava-se bebendo na casa de um amigo, e sua namorada saiu na moto da
vítima para comprar um peixe, retornando depois sem a moto dizendo que o
acusado havia pego a chave e dito que só a devolveria à vítima. Nesse momento,
Manoel  Messias  ligou  para  José  Wilk  combinando  de  se  encontrarem,  com o
intuito de saldar a dívida. Ao avistar o ora paciente, este já com arma em punho,
efetuou disparos em direção à vítima, que correu a uma igreja e foi novamente
alvejada e socorrida pelo SAMU.

A meu ver,  a  douta  magistrada não usou de prudência  ao
decretar a prisão preventiva do acusado, em razão do tempo do fato, ocorrido há
cerca  de  ano  e  meio,  somando-se  a  falta  de  elementos  suficientes  para
reconhecer  a  autoria  delitiva,  ensejando  com  isso  a  incidência  de
constrangimento ilegal.

Nos  próprios  autos,  existem  vários  indícios  que  soam
insuficientes quanto a autoria delitiva, bem como nas próprias informações de fls.
55/56.

É importante ressaltar, que nesta fase do procedimento não se
exige  prova  plena,  bastando  apenas  meros  indícios  que  demonstrem  a
probabilidade do indiciado ter praticado o fato delituoso. E isso não está claro,
ainda, a meu ver.

Por conseguinte, é importante lembrar que se até o presente
momento  não  houve  qualquer  embaraço  por  parte  do  paciente,  bem  como,
verificando  os  antecedentes  deste  (fl.  34),  vê-se  que  não  há  qualquer
condenação, sequer, a título de traficância ou homicídio, que leve a crer ter ele
péssima vida pregressa, sobretudo, quando comparado a da própria vítima (fls.
19/20.

Assim,  a  segregação  cautelar,  medida  extrema que implica
sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do  princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência,  deve  se  fundar  em  razões  que
demonstrem  a  existência  de  motivos  sólidos  susceptíveis  de  autorizar  sua
imposição, e não subjetivos, como restou demonstrado nos presentes autos. 

Dessa  forma,  ausente  de  fundamentação  razoável  para  a
adoção de medida constritiva, tenho que o paciente deve ser posto em liberdade,
determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo ele não
estiver preso, por gritante o constrangimento ilegal existente.

Logo, não tenho como preenchidos os requisitos autorizadores
do  decreto  preventivo,  até  porque,  ainda  não  se  tem  notícias  robustas  da
traficância  ou  de  ser  o  paciente  o  maior  homicida  da  cidade,  de  modo  a
demonstrar sua periculosidade.

A propósito:
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(…) 4. Estando insuficiente o fundamento da conversão
da prisão em flagrante em preventiva, deixando de trazer
elementos concretos idôneos e, provada a existência de
bons  predicados  pessoais,  a  soltura  da  paciente,
vinculada a medidas cautelares do artigo 319, do CPP, é
medida que se impõe. Ordem parcialmente conhecida e,
neste  ponto,  concedida,  com  aplicação  de  medidas
cautelares.  (TJGO;  HC  0452996-30.2013.8.09.0000;
Piracanjuba;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos; DJGO 26/02/2014;
Pág. 368).

(…)  HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PLURALIDADE  DE  VÍTIMAS.
DESCUMPRIMENTO  DAS  MEDIDAS  CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVADO.
PROVA  TRAZIDA  PELO  PARQUET  INSUFICIENTE  PARA
DEMONSTRAR  A  NECESSIDADE  DE  REVOGAÇÃO  DA
LIBERDADE  PROVISÓRIA.  NÃO  ABERTURA  DE  VISTA
PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA ACERCA DO PEDIDO
DE  DECRETAÇÃO  PREVENTIVA  FORMULADO  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO.  ORDEM  CONCEDIDA.  (TJMG;  HC
1.0000.13.076137-2/000;  Relª  Desª  Márcia  Maria
Milanez  Carneiro;  Julg.  10/12/2013;  DJEMG
09/01/2014).

(…)  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  TRÁFICO.  PRISÃO
PREVENTIVA  DECRETADA.  PACIENTE  PRIMÁRIO.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DE NATUREZA DE
BAIXO  POTENCIAL  OFENSIVO.  POSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA Lei  n.  11.343/06.
DESPROPORCIONALIDADE  DA  MEDIDA  EXTREMA.
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  312  DO  CPP.
LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONCEDIDO
O  HABEAS  CORPUS.  A  prisão  cautelar  só  pode  ser
decretada  ou  mantida  se  demonstrada  a  necessidade
concreta da segregação provisória, mediante elementos
idôneos  constantes  dos  autos.  Não  se  pode  admitir  a
manutenção da prisão cautelar do paciente se a digna
autoridade  judiciária  não  demonstrou  concretamente  a
presença  dos  requisitos  contidos  no  art.  312  do  CPP,
sendo  que  a  gravidade  em  abstrato  do  delito  e  a
periculosidade extraída de elementos não comprovados,
não  constituem  fundamentação  apta  para  sedimentar
uma medida tão gravosa como a prisão preventiva. No
caso,  verifica-se  ser  desarrazoada  e  desproporcional  a
manutenção  da  prisão  preventiva  do  paciente  que  é
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primário e teve pequena quantidade de drogas de baixo
potencial  ofensivo  apreendida  em  sua  posse,  pois
provavelmente será abarcado pelo §4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/06, de modo que a custódia provisória seria,
ao final, medida mais gravosa que eventual condenação
sofrida  nos  autos  da  ação  principal.  (Des.  Jaubert
Carneiro  Jaques)  (TJMG;  HC  1.0000.14.022313-2/000;
Rel.  Des.  Rubens  Gabriel  Soares;  Julg.  12/08/2014;
DJEMG 21/08/2014).

Portanto,  ausentes  os  requisitos  necessários  para  a
decretação da custódia preventiva a saber, o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis, impõe-se decretar a soltura do paciente.

Por tais motivos, em total desarmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça,  CONCEDO a ordem mandamental, para que seja
EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo o paciente não estiver
preso.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal  e  Revisor.  Participaram  do  julgamento,  também,  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho (RELATOR) e Arnóbio
Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
21 de Agosto de 2014.

João Pessoa, 25 de Agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator


