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

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2006240-89.2014.815.0000) 
RELATOR       :  Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o 
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE:  Theofilo Danilo Pereira Vieira
PACIENTE      :  Eudes Leonardo Alves Pereira
IMPETRADO  : Juízo da 1ª Vara de Sousa

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva.
Ausência  de  fundamentação.  Configuração.  Medidas
cautelares. Concessão, parcial, da ordem.

_Constatada  a  ausência  de  fundamentação  do  decreto
preventivo consistente na inexistência de correlação entre os
requisitos do disposto no art. 312 do CPP e o caso concreto,
impõe-se  o  reconhecimento  da  nulidade  da  decisão  que
decretou a constrição do paciente.

_Decretada  a  nulidade  da  decisão  que  determinou  a  prisão
preventiva do paciente,  tem-se a necessidade da análise da
imposição de quaisquer das providências cautelares dispostas
no art. 319 do Código de Processo Penal, caso inocorrentes as
causas motivadoras de novo decreto constritor. 

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em conceder, parcialmente, a ordem, nos termos do voto do Relator, e em
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado por
Theofilo  Danilo  Pereira  Vieira em favor  de Eudes Leonardo Alves  Pereira, sob  o
fundamento de que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de abril de 2014, sob o
argumento  de  ter  emprestado  sua  motocicleta  para  que  Meriandio  Miury  Ferreira  e
Ademilton Tertuliano da Silva realizassem um assalto a um mercadinho.

Sustenta que  em 14 de abril  do mesmo ano, o magistrado da 1ª



Vara da Comarca de Sousa decretou a prisão preventiva do paciente, bem como dos
outros  acusados  e,  ao  apreciar  o  pedido  de  liberdade  provisória,  manteve  o  decreto
preventivo.

Afirma que a decisão constritiva foi  desfundamentada, sem que o
magistrado se reportasse a nenhum fato concreto no sentido do acusado apresentar uma
ameaça à sociedade.

Argumenta  que  falta  a  individualização  dos  motivos  que
fundamentaram a prisão preventiva e ainda, que em relação ao apciente nada foi dito.

Reporta-se à ausência de requisitos para o encarceramento, posto
que não existe nos autos qualquer indício que possa  inferir que o paciente se furtará da
ação da Justiça.

Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem e, no mérito, pela
ratificação da cautelar e consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente
e deferimento do pedido.

Junta documentos de fs. 17/89.

Informações prestadas. (fs. 95).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
99/103).

 
É o relatório

− VOTO –  Marcos William de Oliveira (Relator).

Cumpre conceder a ordem.

De fato, constata-se que se irresigna o impetrante sob o fundamento
de que não foram observados os requisitos para a decretação da prisão preventiva do
paciente, uma vez que não teria o magistrado singular individualizado, de forma concreta,
os motivos que levaram ao decreto constritivo do paciente.

Nesse contexto,  com razão o impetrante. Analisando detidamente a
decisão de fs.  79/81, verifica-se que a decisão que decretou a custódia preventiva do
paciente  é  totalmente  desfundamentada,  caracterizando  verdadeiro  constrangimento
ilegal, eis que se limitou a se reportar, de forma genérica, à conduta dos “acusados”, sem
individualizar a atuação de cada um na prática delitiva.

De fato,  analisando detidamente a decisão objurgada,  constata-se
que o magistrado singular utilizou-se de expressões genéricas e abstratas, esquivando-se
de individualizar a conduta do réu no evento criminoso ou indicar a subsunção de sua
conduta aos requisitos do decreto constritivo, senão vejamos in verbis:

”(...) O crime pelo qual os acusados foram presos é doloso e envolve
violência, atendendo assim à condição exigida para a possibilidade da
constrição  cautelar  (…)  Observa-se  que  um  dos  acusados  em
questão,  com  pouco  tempo  que  cumpriu  a  pena  imposta,
supostamente cometeu o delito em questão. Evidenciado nos autos



indícios que possa indicar a garantia da aplicação da lei penal como
fundamento presente na hipótese(...) A repercussão do fato delituoso
é indiscutível, assim como a sua gravidade. É fato notório que há um
ondea de violência, diante de agressores que com utilização de grave
violência, cometem delitos bárbaros, e que tem gerado uma grande
insegurança aos jurisdicionados,  sendo,  pois  ,  o  acautelamento do
meio social uma evidência na hipótese, assim como a credibilidade da
justiça,  enquanto  elemento  de  confiança  do  povo  no  combate  à
criminalidade(...)”.

Ou seja, verifica-se na decisão vergastada, que não houve a devida
correlação entre a conduta do paciente e uma das causas permissivas da decretação da
prisão preventiva, ou seja, não indicou o Julgador a concretude do risco possivelmente
existente com a soltura do paciente, exigências da Lei, amparada pela Jurisprudência, a
exemplo do seguinte aresto oriundo do STJ.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.
PRETENSÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR DA PACIENTE, DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO,
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CLAMOR  PÚBLICO.
FUNDAMENTO INIDÔNEO.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  INOVAÇÃO  DO  AGRAVANTE.
FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O  DECRETO PRISIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Hipótese em que, em Recurso em Sentido Estrito, interposto contra
decisão  que  concedera  liberdade  provisória  à  paciente,  foi
restabelecida, pelo Tribunal de 2º Grau,  a sua prisão cautelar.
II.  "A  mera  alusão  aos  requisitos  da  custódia  cautelar,
expressões  de  simples  apelo  retórico,  bem  como  relativas  à
necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor
público,  não  são  aptos  a  embasar  a  medida  restritiva  de
liberdade" (STJ,  HC  243.717/BA,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, DJe de 05/09/2012).
III.  Não  havendo  fundamentação  idônea,  com  base  em  fatos
concretos, quanto à necessidade da prisão, com demonstração
da existência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão
preventiva, deve a paciente ser posta em liberdade.
IV. A reiteração delitiva, alegada pelo ora agravante, para justificar a
prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, não
integra  os  fundamentos  apresentados  pelo  Tribunal  a  quo,  para
decretar  a  prisão  da  paciente,  constituindo  inovação.V.  Agravo
Regimental  improvido.(AgRg  no  HC  127.876/MG,  Rel.  Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2012,
DJe 18/12/2012)

Desse  modo,  reconhecendo-se  que  o  encarceramento  cautelar  é
medida excepcional, somente autorizada quando vislumbrados os requisitos do art. 312 do
CPP, é certo que a fundamentação genérica do decreto de prisão não pode permanecer
como motivo da prisão de Eudes Leonardo Alves Pereira.

Sendo assim, entendo que, ausentes os requisitos que autorizam o
decreto preventivo,  nos termos do art.  321, do CPP, concedo ao paciente a liberdade
provisória.



No  entanto,  deve-se  impor  ao  paciente  as  medidas  cautelares
previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, a seguir delineadas:

− Obrigação de comparecer  a  todos os atos do processo (art.
319, I, do CPP);

− Não frequentar bares (art. 319, II, do CPP);
− Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial

(art. 319, IV, do CPP);
− Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20:00h até as

6:00h) e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP).

Ante o exposto, concedo, parcialmente, a ordem.

Expeça-se  alvará  de  soltura  em  favor  do  paciente,  colocando-o
imediatamente em liberdade salvo se, por outro motivo, não deva permanecer preso.

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 Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior), Relator, e
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 31 de
julho de 2014.

Marcos William de Oliveira 
       Juiz Convocado 
            - Relator -


