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A C Ó R D Ã O

HABEAS  CORPUS  N.º  2008582-73.2014.815.0000  –  1ª  Vara  de
Conceição/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTES: Ednaldo Gomes Vidal (OAB/PB 155.A) e Braz Oliveira Travassos
Quarto Netto (OAB/PB 18.452)
PACIENTE: Elionildo Vidal de Sousa

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  CONCESSÃO  DE
LIBERDADE  PROVISÓRIA  COM  MEDIDAS
CAUTELARES.  REVOGAÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE
PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA.

Tendo  o  acusado  sido  preso  em  flagrante  e,
posteriormente, posto em liberdade com a adoção
de medidas cautelares protetivas, ainda, inexistindo
motivação  plausível  para  estas  serem revogadas,
não  há  como  se  decretar  a  prisão  preventiva,
sobretudo, quando o réu não tem obstado o bom
andamento  processual,  tampouco  demonstrado
intenção de fuga ou outra situação que prejudique a
ordem pública ou a regular tramitação.

Diante  disso,  impõe-se  conceder  a  ordem  para
restabelecer  a  liberdade  do  acusado,  com  a
aplicação das medidas cautelares anteriores.

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, e
determinar que seja EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo o
paciente  não  estiver  preso,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  da  douta
Procuradoria Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada  pelos  Beis.  Ednaldo  Gomes  Vidal  (OAB/PB  155.A)  e  Braz  Oliveira
Travassos Quarto Netto (OAB/PB 18.452), com base no art. 5°, LXVIII, da Carta
Magna, c/c os arts. 647 e 649, todos do CPP, em favor de ELIONILDO VIDAL
DE SOUSA, vulgo “Nildão”, qualificado na inicial e denunciado pela prática, em
tese, de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no
dia do fato, ocorrido no dia 08/05/2014, por volta das 22h45, no interior do bar
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do acusado, localizado em frente a Capela de Santo Expedito, Sítio Maria Soares,
Zona Rural do Município de Conceição/PB, quando a vítima, policial militar em seu
dia de folga, lá adentrou, mesmo desarmada mas já embriagada, insistindo para
que  o  acusado  lhe  preparasse  um  “tira  gosto”,  motivando  uma  discussão
desarrazoada.

O acusado munido de um “telescope” de bicicleta desferiu um
golpe brutal na cabeça da vítima, causando-lhe a morte imediata.

Comunicado o flagrante ao Juiz Plantonista, este concedeu a
liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao ora paciente. 

Em  06/06/2014,  o  MM.  Juiz  recebeu  a  denúncia  e,
considerando que “a ordem pública encontra-se ameaçada, pois o ato criminoso
perturbou  a  tranqüilidade  local,  assim  como  a  presença  do  indiciado  solto  é
revoltante, além de poder de alguma forma interferir na instrução criminal”  (fl.
111),  foi  revogada  a  liberdade  provisória  e  decretada  a  preventiva  do  ora
paciente.

Aduzem os  impetrantes,  em  sua  inicial,  que  os  elementos
usados para fundamentar tal decisão são subjetivos e abstratos, não atendendo
aos requisitos  autorizadores  da prisão,  ofendendo preceitos  legais,  sobretudo,
porque alegam que o crime se deu por total legítima defesa, como se pode ver as
fls. 14.  Desse modo, pugnam pela concessão de liminar,  a ser confirmada no
mérito.

Solicitadas as informações (fl. 181), estas foram apresentadas
as fls. 184/186, afirmando que a prisão do acusado se deu em razão de ameaças
sofridas pelo paciente por policiais militares da região, zelando pela ordem pública
e evitando que ele cometa outros delitos, até porque, o homicídio foi um dos mais
violentos repercutindo por toda a Comarca.  A denúncia foi  recebida e a Ação
Penal vem tendo regular tramitação, cuja audiência de instrução e julgamento
encontra-se designada para o próximo dia 28/08/2014, às 9h00.

Às fls. 188 e verso, a liminar foi indeferida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
190/193, opinou pela denegação da ordem.

Durante  os  debates  realizados  na  Sessão  de  Julgamento,  o
Procurador de Justiça, presente aos trabalhos, ofertou parecer oral pela concessão
da ordem. 

É o que se tem a relatar.

VOTO:

Pretendem os  impetrantes  a  concessão  da  presente  ordem
objetivando  repelir  a  violação  ao  status  libertatis do  paciente,  que  teve  sua
liberdade provisória revogada e decretada a prisão preventiva, como forma de
assegurar a ordem pública e salvaguardar sua vida, por ter sido denunciado pelo
crime de homicídio a um policial militar.
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Compulsando os autos, não vislumbro presentes os requisitos
necessários a ensejar a manutenção da prisão preventiva, em razão do réu já se
encontrar em liberdade, após o flagrante, com a aplicação de medidas cautelares
protetivas.

Nas informações enviadas pela autoridade tida como coatora
(fls. 184/186), constam os motivos que embasaram a decisão atacada, ou seja,
que apesar do ora paciente ter sido preso em flagrante, foi posto em liberdade
pelo juízo plantonista,  por  entender se tratar  da hipótese de legítima defesa,
passando a fixar medidas cautelares.

Explicou ainda o douto magistrado, em suas informações de
fls.  184/186,  ter  chegado  a  conclusão  não  ser  a  hipótese  de  excludente  de
ilicitude (art.  23, II,  CP), por entender que o uso dos meios necessários não
foram  moderados,  para  repelir  uma  injusta  e  suposta  agressão.  Ademais,  a
autoridade policial revelou que o paciente fechou seu estabelecimento comercial,
em virtude de supostas ameças proferidas por policiais da referida comarca, eis
que a vítima era policial militar daquele município.

Citou,  também,  que  o  denunciado  já  respondeu  a  outro
procedimento na mesma comarca, além do caso em análise ter causado maior
repercussão e comoção na Cidade de Conceição/PB, podendo, inclusive, resultar
em fuga do distrito da culpa, dificultando a apuração do crime, razão pela qual,
decretou a preventiva.

Diante de tais fundamentos, entendo que, apesar de prudente
o  presente  decreto  preventivo,  inexistem fatos  concretos  que  demonstrem a
suposta fuga do distrito ou qualquer perturbação a ordem pública ou apuração do
crime.

No caso em questão, há provas suficientes da materialidade
delitiva,  bem  como,  indícios  de  autoria.  No  entanto,  a  adoção  de  medidas
cautelares resultam em meio hábil  para coibir  o suposto acusado de fugir  ou
prejudicar o bom andamento da ação penal.

É certo que o crime foi demasiadamente violento, mas não se
pode, nesse momento processual, sobretudo em fase de apuração, dizer se houve
ou não legítima defesa, tampouco que o crime impõe a prisão já de imediato,
diante da gravidade, pois se enveredar por esse lado, faz-se necessário, também,
observar  a vida pregressa da própria vítima,  policial  militar,  afeito  a brigas e
confusões, tendo sido demasiadamente punido em sua corporação.

Mas não é o caso dos autos. Nesse momento, só importa dizer
se o decreto preventivo é ou não suficientemente correto, e se tal medida impõe
justiça a situação em análise.

Até porque, o réu foi quem acionou a polícia, conforme consta
na própria denúncia de fls. 73/75, após a prática delituosa, não fugou, pois foi
preso  ainda  no  local  e,  ainda,  confessado  a  autoria,  demonstrando  que  sua
liberdade provisória não colocaria em risco o bom andamento processual.
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Nesse  contexto,  como  dito  acima,  não  se  exige  nesse
momento prova plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade
do indiciado ter sido o verdadeiro executor do fato delituoso. 

Assim:

HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  HOMICÍDIO  TENTADO.
PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA.  REVOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
312,  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,  AUTORIZADORES
DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO.
LIBERDADE PROVISÓRIA.  IMPOSIÇÃO AOS PACIENTES
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO
EM CÁRCERE. Diante da nova redação da Lei dos crimes
hediondos,  que  vedava  a  concessão  de  liberdade
provisória nos crimes hediondos, equiparados e afins, é
possível  restituir  ao  acusado  o  direito  de  esperar  o
julgamento  em  liberdade,  desde  que  ausentes  os
requisitos  que  autorizam  a  decretação  da  prisão
preventiva, e de acordo com a nova redação do art. 321
do  CPP,  dada  pela  Lei  nº  12.403/11,  deverá  o  juiz
conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso,
as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  do  CPP,
observados os critérios constantes no art. 282, do CPP,
como a necessidade e adequação da medida. (…) (TJMG;
HC 1.0000.13.013244-2/000; Rel. Des. Duarte de Paula;
Julg. 26/04/2013; DJEMG 03/05/2013).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 273, § 1º-B, INCISOS I, V E VI, DO
CÓDIGO PENAL.  MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  Não  obstante  haja
prova da materialidade e suficientes indícios da autoria
delitiva referentes a suposta prática do delito previsto no
art. 273, § 1º-b, do Código Penal, a excepcionalidade da
constrição  corporal  no  sistema de  medidas  cautelares,
consagrada  no art.  282,  §  6º,  do  código  de  processo
penal, impõe a aplicação de medidas alternativas menos
gravosas  para  a  consecução  da  finalidade  pretendida,
qual seja, a garantia da ordem pública. (…) É razoável a
dedução  de  que o  fato  que ensejou  a  sua  prisão  em
flagrante,  convertida  em  preventiva,  constituiu-se  em
evento isolado na sua vida, e que não indica a propensão
da acusada para a prática de delitos de maior gravidade.
(…) 6. Presença de fatores autorizativos da revogação da
prisão preventiva do paciente, eis que a paciente poderá
ser localizada em seu domicílio declinado para responder,
em liberdade, aos termos do processo, não apresentando
o  delito  praticado  riscos  sociais  que  justifiquem  seu
encarceramento. 7. Caso que recomenda a aplicação de
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medidas cautelares diversas da prisão, com supedâneo
no art. 319 do código de processo penal, a saber: I. O
comparecimento  periódico  em  juízo,  nos  prazos  e
condições  a  serem  determinadas;  (…)  8.  Ordem
concedida, para revogar a prisão preventiva da paciente,
substituindo-a por medidas cautelares. (TRF 3ª R.; HC
0014518-82.2014.4.03.0000; Segunda Turma; Rel. Des.
Fed.  Luís  Paulo  Cotrim  Guimarães;  Julg.  12/08/2014;
DEJF 22/08/2014; Pág. 884).

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS.
PRISÃO  PREVENTIVA.  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO.
NECESSIDADE.  PRINCÍPIO  DA  ADEQUAÇÃO  E  DA
NECESSIDADE. REDAÇÃO DA LEI Nº 12.403/11. OUTRAS
MEDIDAS  CAUTELARES  SUFICIENTES  NA  ESPÉCIE.
COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO E PROIBIÇÃO
DE  SE  AUSENTAR  DA  COMARCA  SEM  AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.  ORDEM  PARCIALMENTE  CONCEDIDA  PARA
REVOGAR  A  PRISÃO  PREVENTIVA  DA  PACIENTE
APLICANDO DUAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. OFÍCIO. 1. Hipótese em que a paciente foi presa
em  flagrante  delito  pela  suposta  prática  do  crime  de
tráfico ilícito de drogas.  2. Sendo a paciente primária,
portadora de bons antecedentes, não sendo dedicada a
atividades  delituosas,  nem  integrante  de  organização
criminosa, bem como tendo sido pequena a quantidade
de  drogas  apreendida,  evidencia-se  a  possibilidade  de
aplicação  de  benefícios  penais,  em  sede  de  eventual
condenação,  razão  pela  qual  a  prisão  cautelar
configuraria  medida  mais  gravosa  que  eventual
reprimenda a ser aplicada. 3. A Lei nº 12.403/11, que
alterou  substancialmente  o  sistema  das  prisões  no
Código de Processo Penal,  prevê de forma expressa o
princípio da proporcionalidade, composto por dois outros,
quais  sejam:  adequação  e  necessidade.  4.  A  prisão
preventiva,  espécie  de  medida  cautelar,  passou  a  ser
exceção  na  sistemática  processual,  dando,  o  quanto
possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da
não-culpabilidade.  5.  Possível  a  aplicação  de  outras
medidas cautelares, a prisão deve ser evitada. 6. Ordem
parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva
da paciente, aplicando duas medidas cautelares diversas
da  prisão.  Ofício.  (...)  (TJMG;  HC  1.0000.14.051427-
4/000;  Rel.  Des.  Marcilio  Eustaquio  Santos;  Julg.
31/07/2014; DJEMG 07/08/2014).

HABEAS CORPUS. Paciente denunciado pela prática dos
delitos de posse ilegal de armas de fogo e munições de
uso permitido e de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei n.
10.826/03)  e  de  prestação  irregular  de  serviços  em
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armas e acessórios (art. 17, parágrafo único, do mesmo
diploma legal).  Homologação da prisão em flagrante e
conversão  em  preventiva.  Pedido  de  revogação
indeferido. Requisitos previstos no art. 312 do código de
processo  penal,  contudo,  não  preenchidos.  Paciente
primário. Artefatos que já se encontram sob a custódia
das autoridades competentes. Inexistência de indícios a
apontar  que,  solto,  voltará  o  paciente  a  delinquir.
Ausência de elementos a indicar ameaça à garantia da
ordem  pública.  Medidas  cautelares  diversas  da  prisão
que se mostram, in casu, suficientes. Constrangimento
ilegal  caracterizado.  Ordem  concedida.  Conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar
ameaçado  de  sofrer,  violência  ou  coação  em  sua
liberdade  de  locomoção,  por  ilegalidade  ou  abuso  de
poder  (art.  5º,  LXVIII,  da  Constituição  Federal),  e
quando  sua  aferição  prescindir  de  dilação  probatória.
(TJSC; HC 2014.042198-4; Araranguá; Primeira Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Paulo  Roberto  Sartorato;  Julg.
08/07/2014; DJSC 18/07/2014; Pág. 347).

Assim,  a  segregação  cautelar,  medida extrema que  implica
sacrifício à liberdade individual, deve ser revogada e restabelecidas as condições
anteriormente  decretadas  quando  da  concessão  da  liberdade  provisória,  pelo
então juízo plantonista, pelos fatos acima já aduzidos.

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, com a adoção de medidas
cautelares.

Por tais motivos, em harmonia com o parecer oral da douta
Procuradoria-Geral de Justiça,  CONCEDO a ordem mandamental e determino a
EXPEDIÇÃO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo o paciente não estiver
preso.

É o meu voto.

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

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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
26 de Agosto de 2014.

João Pessoa, 27 de Agosto de 2014.
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Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR


