
       
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2009614-16.2014.815.0000) 
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE :  Maria de Lourdes Silva Nascimento
IMPETRADO   : Juiz de Direito do 1º Tribunal do Juri da Comarca de Campina 
Grande
PACIENTES : Hallyson Ferreira Alves Araújo e Márcio Rodolfo Albuquerque da 
Silva 

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.   Tentativa  de
homicídio. Revogação da preventiva. Impossibilidade. Decisão
devidamente  fundamentada.  Indícios  suficientes  de  autoria  e
prova  da  materialidade.  Garantia  da  ordem  pública.
Manutenção da segregação. Denegação da ordem.

- Não há o que se falar em revogação do decreto preventivo,
quando o juiz demonstra a necessidade da prisão na prova da
materialidade e indícios de autoria delitiva, aliados à presença
de pelo menos um dos pressupostos indicados no art. 312 do
Código de Processo Penal, vistos à luz do caso concreto.

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, nos termos do voto do Relator e
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
por  Maria de Lourdes Silva Nascimento  em favor de  Hallyson Ferreira Alves
Araújo e Márcio Rodolfo Albuquerque da Silva, que tem por escopo impugnar
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decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Campina Grande, que em
plantão judiciário, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do
crime de homicídio tentado triplamente qualificado.

Alega  que  os  pacientes  foram  presos  no  dia  22/06/2014,
acusados de terem tentado contra a vítima de Fabrício de Jesus, o qual foi atingido
com um disparo de arma de fogo, em sua perna.

Assevera  que  a  vítima,  ao  saber  da  prisão  dos  pacientes,
afirmou,  através  de  declaração  idônea,  que  não  foram  estes  os  autores  dos
disparos, não sendo verdadeiras as acusações. 

Aduz que foi interposto pedido de liberdade provisória em favor
dos pacientes, todavia foi negado e a custódia foi mantida, por meio de decisão
desfundamentada, baseada apenas em fatos genéricos.

Sustenta  que  os  pacientes  possuem  condições  pessoais
favoráveis,  preenchendo, portanto,  os requisitos para a concessão da liberdade
provisória.

Pugna,  ao  final,  pelo  deferimento  da  liminar,  para  que  as
prisões sejam revogadas, com a expedição dos alvarás de soltura em favor dos
pacientes e, no mérito, seja concedida a ordem.

Informações prestada pela instância monocrática às fs. 93/94.

Liminar indeferida (fs. 96 e 97).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pela  denegação  da
ordem (fs. 99/102). 

É o relatório.

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

A ordem deve ser denegada.

A defesa alega que a custódia dos pacientes foi mantida, por
meio de decisão desfundamentada e, por possuírem condições favoráveis, fazem
jus à liberdade provisória.

Não se verifica plausibilidade jurídica no direito invocado, isso
porque  a  decisão  que  decretou  a  preventiva  (fs.  64/65),  exterioriza  de  modo
suficiente os fundamentos para a referida prisão – necessidade de garantia da
ordem  pública,  bem  como  os  indícios  suficientes  de  autoria  e  prova  da
materialidade, senão vejamos:
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Inicialmente, destaco que constam nos autos indícios da
autoria,  já que o fato foi  testemunhado,  no mínimo,  por
duas  pessoas,  que  depuseram  perante  a  autoridade
policial, além do depoimento da própria vítima. Há, ainda,
a certeza da materialidade, esta aferida pelo depoimento
dos  policiais  que  efetuaram  a  prisão,  atestando  que  a
vítima  se  encontra  hospitalizada  em  razão  do  delito
atribuído aos investigados.
O ato imputado se reveste de extrema gravidade, diante
da  lesividade  de  sua  conduta.  Ora,  a  forma  como
praticado, em plena via pública e, em especial, diante do
propósito  manifesto de ceifar  a  vida da vítima deve ser
considerado para análise da segregação dos acusados.

Ademais, conforme se verifica das informações prestadas pela
instância  monocrática  (fs.  93/94),  a  instrução  criminal  ainda  não  foi  realizada,
sendo necessário, na oportunidade, manter os réus presos para garantir a ordem
pública,  bem como para preservar  a  tranquilidade da  instrução criminal  com a
oitiva  das  testemunhas,  colhidas  na  esfera  policial,  que  confirmam  a  prática
delitiva. Esclarece que, “em liberdade, o paciente pode vir a atrapalhar ou intervir
na  instrução,  persuadindo  as  testemunhas  ou  mesmo  causando,  com  sua
liberdade, temor de prestar depoimento em juízo”.

Portanto,  encontra-se  devidamente  fundamentada  a  decisão
que decretou a prisão preventiva dos pacientes, não existindo motivos para a sua
revogação.

Ademais,  conforme  consulta  ao  extrato  de  movimentação
processual, em anexo, a audiência de instrução e julgamento foi aprazada para o
dia 02/10/2014, não sendo prudente, nesta fase processual, revogar a prisão dos
pacientes.

Por fim, acrescente-se que as condições pessoais favoráveis
dos pacientes, não desautoriza o decreto de prisão preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Barbosa
de Almeida, 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, 28 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
                          Relator
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