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ACÓRDÃO

HABEAS  CORPUS  N°  2008200-80.2014.815.0000  –  Comarca  de
Caaporã/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Lúcia de Fátima Freires Lins – Defensora Pública
PACIENTE: Erinaldo Lucas Ribeiro da Silva

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
PRISÃO  CAUTELAR. DECRETO
DESFUNDAMENTADO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
EXPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DA PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  INEXISTÊNCIA.
AUDIÊNCIA  DESIGNADA.  INFORMAÇÕES  DA
AUTORIDADE  COATORA.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.

1. O decreto de prisão cautelar,  além de bem
fundamentado,  está  devidamente  apoiado  em
valor  protegido  pela  ordem  constitucional  em
igualdade  de  relevância  com o  valor  liberdade
individual a tutela da ordem pública.

2.  Tendo  a  audiência  de  instrução  sido
designada,  não  se  acolhe  alegação  de
constrangimento ilegal por excesso de prazo.

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 denegar a ordem mandamental.

Relatório

Trata-se de ordem de habeas corpus, impetrada por Lúcia
de Fátima Freires Lins – Defensora Pública, em favor de Erinaldo Lucas Ribeiro
da  Silva,  qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento  ilegal  proveniente  do  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de
Caaporã/PB (fls. 2-13).
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O paciente foi preso em flagrante no dia 26/03/2014, em
flagrante, por está na posse de 42 (quarenta e dois) papelotes de cannabis
sativa lineau, conhecida popularmente por maconha.

Aduz o impetrante, no remédio constitucional que tanto o
decreto  preventivo  quanto  a  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de  revogação
estão carentes de fundamentação.

Diz, ainda, que está configurado excesso de prazo para a
formação da culpa.

Ao final, pede que seja concedida a ordem para determinar
a soltura do paciente.

Informações da autoridade coatora, expondo as razões de
seu convencimento para o decreto preventivo e, também, comunicando que a
audiência de instrução de julgamento já estava designada (fls. 77-78).

Com  vistas  dos  autos,  a  nobre  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 80-82 – a numerar).

É o relatório.

Voto

A douta magistrada a quo, converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos estabelecidos no
art. 312 do CPP (fls. 47-49). 

De uma simples leitura a essa decisão, percebe-se que ela
se  encontra  satisfatória  e  suficientemente  fundamentada  quanto  à
necessidade  da  medida,  inexistindo  irregularidades  em  sua  prolação  ou
motivos para qualquer censura.

Denota-se dos autos que se trata de um crime que abala à
ordem pública, merecendo resposta do poder Judiciário, pois é consabido que
a salvaguarda da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos
delituosos, mas também garantir a própria credibilidade da Justiça.

Assim, a decisão atacada é digna de manutenção, tendo
em  vista  que  é  uma  maneira  de  acautelar  o  meio  social,  garantindo  a
credibilidade da justiça.

A propósito a jurisprudência:
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“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
MOTIVO  FÚTIL  E  MEDIANTE  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDUTA
TIPIFICADA  NO  ART.  121,  §2º,  II  e  IV  DO
CÓDIGO  PENAL  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA  -  TESES
DEFENSIVAS:  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA  POR  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
DO  ART.  312  DO  CPP  -  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  AS  TESES
DEFENSIVAS NÃO PODEM SER ACOLHIDAS. NÃO
HÁ  QUE  SE  FALAR  EM  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ART. 312,
CPP,  QUANTO A NECESSIDADE DA PRISÃO DO
PACIENTE - ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada
a  gravidade  do  crime  de  homicídio,  estando  o
delito materializado, sendo as provas dos autos
suficientes para se extrair fortes indícios de sua
autoria  e  estando  a  decisão  combatida
devidamente fundamentada nas hipóteses do art.
312  do  CPP,  não  há  que  se  falar  em
constrangimento  ilegal  pela  manutenção  da
prisão  do  paciente.  2.  A  garantia  da  ordem
pública  exprime  necessidade  de  se  manter  a
ordem na sociedade que é abalada pela prática
do delito, inserido no rol de hediondos.  3. (...)”
(...)” (TJMG-Habeas Corpus  1.0000.13.023918-
9/000 – Rel. Des. Walter Luiz -  DJ: 28/05/2013)
- grifei

'''HABEAS CORPUS'' - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO - MOTIVO TORPE- MEIO CRUEL -
RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DO
OFENDIDO  -  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  -
PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA  -  AUSÊNCIA
DE  EXCESSO  DE  PRAZO  -  INSTRUÇÃO
ENCERRADA  -  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  312  DO  CPP  -
INOCORRÊNCIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E
AUTORIA  -  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  COMO
FORMA  DE  GARANTIR  A  ORDEM PÚBLICA  E  A
PAZ  SOCIAL  -  RESIDÊNCIA  FIXA  -  CONDIÇÃO
INSUFICIENTE -  INCOMPATIBILIDADE ENTRE O
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A
PRISÃO  CAUTELAR  -  ARGUMENTO
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IMPROCEDENTE  -  DENEGADO  O  ''HABEAS
CORPUS''. 1. Demonstrada a gravidade do crime
de  homicídio,  estando  o  delito  materializado  e
sendo  as  provas  dos  autos  suficientes  para  se
extrair  indícios  de  sua  autoria,  necessária  a
manutenção  da  prisão  do  paciente,  em
consonância  com os  requisitos  do art.  312,  do
CPP. 2. (…) (TJMG - 1 - Processo: Habeas Corpus
Nº 1.0000.11.043652-4/000 – Rel.  Des.  Walter
Luiz – DJ:  09/08/2011).

Insatisfeito com a decisão,  o paciente fez um pedido de
liberdade provisória (fls. 51-56) que foi indeferido (fls. 62-63), justificando a
juíza de 1º grau que continuavam presentes os requisitos autorizadores da
manutenção da prisão preventiva.

Vê-se que se trata, obviamente, de sucessiva provocação
da defesa, que, assim o faz,  diante da possibilidade de poder pleitear sua
revogação  por  várias  vezes.  Todavia,  se  não  houve  mudança  do  quadro
processual, não há necessidade de o magistrado, a cada investida da defesa,
ter  que  fazer  a  mesma  fundamentação  exaustiva  do  anterior  decreto
constritor, o que seria uma atitude inócua e um desperdício de tempo, pois a
hodierna  concepção  jurisdicional  evita,  ao  máximo,  a  denominada
“tautologia”.

Por tal motivo, basta o Juiz apenas tecer as ponderações
necessárias para manter a prisão cautelar, fazendo, claro, a devida referência
à  decisão  principal,  até  porque  se  trata  de  mera  mantenedora  de  ato  já
existente, mormente quando não há fato novo a modificar a situação prisional
do acusado.

Ademais, a prisão provisória, surge como meio eficaz de
resposta à sociedade quanto à prestação jurisdicional, como ensina Guilherme
de Souza Nucci, in "Código de Processo Penal Comentado". 4ª. ed. rev. atual.
e ampl.,  São Paulo:  Editora Revista dos Tribunais,  2005. p.582, citando o
entendimento jurisprudencial já esposado pelo STJ: 

"Gravidade do delito para justificar a garantia da
ordem pública: é possível levar em consideração
esse  aspecto,  como  já  expusemos  em  nota
anterior.  Conferir:  STJ:  'Não  obstante  a
primariedade,  o  trabalho  externo  e  residência
fixos no distrito da culpa, afasta-se a alegação de
constrangimento  ilegal,  consubstanciada  na
negativa  de  liberdade  provisória,  porquanto
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merece subsistir a prisão em flagrante pelo crime
tipificado  no art.  157,  § 2º,  I  e  II,  do Código
Pena,  não  havendo  falar  em  inobservância  do
princípio de presunção de inocência, pois o crime
foi  cometido  com grave  ameaça,  uso  de  arma
fogo e ainda, em concurso de agentes. Impende
colocar em destaque a necessidade da custódia
preventiva, na espécie, como garantia da ordem
pública de modo a impedir a constante repetição
de atos nocivos,  como os noticiados nos autos
que  trazem  intranqüilidade  e  desassossego  à
população. Precedentes da Corte' (RHC 8.319 -
S,  6ª  T.,  rel.  Fernando Gonçalves,  20.04.1999
[...]". 

Denota-se,  pois,  que,  in  casu,  a  prisão  cautelar,  não
obstante implicar sacrifício à liberdade individual, é ditada por interesse social.

Recomenda a norma penal que a prisão cautelar deve ser
decretada  pela  segurança  da  ordem  pública,  esta  consubstanciada  na
prevenção de reprodução de fatos criminosos, bem assim para conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal.

- DO EXCESSO DE PRAZO

Diz,  ainda,  que está  configurado excesso de prazo para
término  da  instrução,  já  que  se  encontra  preso  desde  26/03/2014  e  o
processo, em 02/07/2014, está aguardando a resposta escrita.

No entanto, não se verifica, no caso, desídia da autoridade
processante  na  condução  do  feito,  o  qual  está  sendo  regularmente
impulsionado, com a maior celeridade possível, o que afasta a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa.

Quando prestou as informações (fls. 77-78), a magistrada
disse que:

“(...)  O  processo  teve  sua  tramitação  regular,
estando na atual fase aguardando a realização de
audiência de instrução já aprazada, o que afasta
o  argumento  de  excesso  de  prazo  para  a
formação da culpa (...)”. 

Por fim, não se deve olvidar que os prazos não são fixos,
devendo  ser  contados  de  forma  englobada  e  orientados  pelo  princípio  da

HABEAS CORPUS N° 2008200-80.2014.815.0000 5



                   Poder Judiciário
                  Tribunal de Justiça da Paraíba
                  Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

razoabilidade, de modo que maior delonga em determinada fase processual
poderá ser compensada com celeridade em outra.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“HABEAS  CORPUS.  DELITO  DE  TÓXICOS
(ARTIGO  33,  DA  LEI  N°  11.343/06).
HOMOLOGAÇÃO  DO  FLAGRANTE  E  POSTERIOR
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.  Excesso
de prazo. “(…) Orienta-se este órgão fracionário
pelo princípio da razoabilidade, segundo o qual
somente a desídia da autoridade processante na
condução do feito é que o configura, coisa que
não  se  pode  afirmar  ocorra  no  caso  concreto,
com  certeza.  (…)”  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ORDEM
DENEGADA.  (TJRS  -  Habeas  Corpus  Nº
70056540537  –  Rel.  Des.  José  Antônio  Cidade
Pitrez – DJ: 31/10/2013)

Por isso, denego a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente à sessão de julgamento 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, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2014.

João Pessoa, 01 de agosto de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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