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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Recurso em sentido estrito.
Crime  contra  a  vida.  Homicídio  qualificado  circunstanciado.
Decisão de pronúncia. Qualificadoras. Motivo fútil  e utilização
de  meio  que  tornou  impossível  a  defesa  da  vítima.
Materialidade.  Comprovação.  Autoria.  Indícios  suficientes.
Alegações da defesa.  In dubio pro societate.  Apreciação pelo
Tribunal do Júri. Preventiva. Manutenção. Gravidade concreta
do delito. Periculosidade manifesta. Garantia da ordem pública.
Quadro  fático-juídico  imutável.  Decisão  fundamentada.
Persistência dos requisitos da custódia cautelar.  Recurso em
sentido estrito desprovido.

- A decisão de pronúncia, para submeter o réu ao Tribunal do
Júri,  deve  demonstrar,  fundamentadamente,  a  certeza  da
materialidade delitiva e apontar indícios suficientes da autoria
ou participação,  conforme preconiza a norma processual,  no
que se insere a admissão das qualificadoras;

-  Eventuais  dúvidas suscitadas pelo  recorrente,  quando não
capazes  de  inquinar  as  provas  já  realizadas,  constituem
matéria cuja sindicância cabe ao sinédrio popular, segundo a
máxima in dubio pro societate;

- Não é nulo, por ausência de fundamentação, o capítulo da
decisão de pronúncia que mantém a prisão preventiva diante
da  verificação  de  que  ainda  persistem  os  motivos  que
justificaram a decretação da custódia;

- A segregação, como garantia da ordem pública, justifica-se
diante da gravidade concreta do delito, cometido em contexto
de extrema violência, o que revela a evidente periculosidade
daquele a quem se imputa a conduta ilícita;

1/11
RESE20110917420148150000_06



-  Condições  pessoais  alegadamente  favoráveis  são
insuficientes, por efeito exclusivo seu, para afastarem o édito
prisional;

-  Laudos  médicos  inconclusivos  sobre  a  impossibilidade  da
execução da  prisão cautelar  são insuficientes  para  obstar  o
cumprimento da medida extrema, presentes os seus requisitos,
sobretudo  quando  o  próprio  recorrente  manifesta
expressamente  o  desejo  de  retornar  às  suas  atividades
laborais  como  policial  rodoviário  federal,  cujo  desempenho,
notoriamente, reclama esforço físico e boa saúde; 

- Recurso em sentido estrito desprovido.

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 negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito  interposto  por  Mozart
Ribeiro, que tem por escopo impugnar a decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª
Vara  do  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  da  Capital,  que  pronunciou  o  recorrente,
submetendo-o a julgamento pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, II e
IV1, e §4°2 (segunda parte) do CP (fs. 406/411).

Narra a denúncia que, por volta das 16:30hrs. do dia 26/12/13, na
Av. Hilton Souto Maior, quadra 761, lote 50, do Condomínio Cabo Branco Privê, bairro
Porta do Sol, nesta Capital, o recorrente, acompanhado de seu filho, dirigiu-se até um
mercadinho, localizado no interior do condomínio, e sentou-se na mesa em que estavam
a vítima, o Sr. Oswaldo Neiva Filho, e mais duas outras duas pessoas, os Srs. Lucena e
Humberto, todos igualmente condôminos, passando, então, a consumir bebida alcoólica e
conversar amigavelmente.

1Art 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
[...]
§ 2° Se o homicídio é cometido:
[…]
II - por motivo futil; 
[...]
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a
defesa do ofendido;
[...]
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
2§4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não
procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o
homicídio,  a pena é aumentada de 1/3 (um terço)  se o crime é praticado contra pessoa menor de 14
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
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Relata que, após conversarem por algum tempo, reservadamente e
em baixo tom de voz, o ofendido e o recorrente se desentenderam e, ao se levantarem de
seus assentos, este último veio a perder o equilíbrio e cair, batendo as costas na cadeira
em que estava. Em seguida, enfurecido, o pronunciado teria partido em direção à vítima,
na  tentativa  de  chegar  às  vias  de  fato,  tendo  sido  contido  pelas  pessoas  que  se
encontravam na mesa, inclusive o seu próprio filho. 

Informa a vestibular que, após ter sido levado para o seu carro, que
se encontrava estacionado na frente do mercadinho, o recorrente, que é policial rodoviário
federal,  pegou  no  interior  de  seu  veículo  uma  pistola  380  (trezentos  e  oitenta),
pertencente ao Ministério da Justiça e que estava acautelada em seu nome, e retornou ao
estabelecimento  comercial,  vindo  a  ser  imediatamente  contido  pelos  Srs.  Lucena  e
Humberto, bem como pelo seu filho, com quem chegou às vias de fato, “rolando ao chão”.

Após ser desarmado, o recorrente foi levado para a sua casa, pelo
seu filho, e a vítima foi para a sua residência, em companhia de sua esposa.

Segundo a denúncia, cerca de 20 (vinte) minutos depois do ocorrido,
o recorrente teria invadido a casa do ofendido, de arma em punho, entrando pelo portão
da área de serviço. Ao se deparar com a esposa da vítima, teria dito: “eu vim para matar o
seu marido!”. Neste momento, aquela senhora correu em direção à suíte do casal, onde o
ofendido se encontrava, e trancou a porta “à chave, com duas voltas na fechadura”.

Após arrombar a porta, valendo-se de sua força física, o recorrente
teria adentrado no cômodo, momento em que a vítima, que se encontrava no interior do
banheiro,  juntamente  com  sua  esposa,  pôs  a  cabeça  para  fora,  a  fim  de  avistar  a
situação.  Neste  instante,  teria  sido  “inopinadamente  alvejada”  com um disparo,  “sem
qualquer chance de defesa”, vindo a cair sentada no chão, já sem forças para se manter
em pé.

Inobstante os apelos da viúva, que gritava “pedindo pelo amor de
Deus para que ele não fizesse aquilo”, o recorrente teria se aproximado e desferido mais
dois disparos em direção ao ofendido, causando a sua morte.

Por fim, narra que o pronunciado teria adentrado em seu veículo e
fugido (fs. 02/07).

Em suas razões, alega que o contexto fático-jurídico não demonstra
a caracterização das qualificadoras do art. 121, §2°, II e IV, do CP, consistentes no motivo
fútil  e  na  utilização  de  recurso  que  tornou  impossível  a  defesa  do  ofendido.  Neste
contexto, sustenta que a decisão seria nula por ausência de fundamentação, uma vez que
admitiu ditas qualificadoras sob o argumento de que não teriam sido “contundentemente
afastadas na instrução probatória” e que, assim, seria “defeso proceder à exclusão de tais
circunstâncias, nessa fase processual”.

Aduz  que  a  qualificadora  do motivo  fútil  não estaria  configurada,
tendo em vista que, além de ter tomado remédios controlados e ingerido bebida alcoólica,
o  que  teria  alterado  o  seu  estado  anímico,  agiu  sob  forte  emoção,  após  injusta
provocação da vítima, consistente no diálogo que travaram reservadamente, quando o
ofendido,  segurando  em  sua  prótese  peniana,  teria  dito  que  “aquilo”  seria  um  bom
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“remédio” para duas jovens que adentravam no interior do mercadinho e, inclusive, para a
própria filha do recorrente, que é portadora de necessidades especiais. Neste momento,
segundo ele, teria sido tomado por uma violenta emoção, não se recordando de mais
nada a partir daí. 

Argumenta,  ainda,  que  não  estariam  satisfeitos  os  requisitos
necessários para a decretação da prisão preventiva, de modo que a sua manutenção, na
decisão de pronúncia, seria medida carecedora de fundamentação, sobretudo diante de
seus predicados pessoais favoráveis e de sua cooperação com as investigações e com o
bom andamento do processo.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso em sentido estrito
para anular a decisão de pronúncia, no capítulo em que reconheceu a configuração das
qualificadoras do art. 121, §2°, II e IV, do CP, bem como para que seja revogada a prisão
preventiva, sendo-lhe cominada uma medida cautelar, consistente no seu recolhimento
domiciliar,  em decorrência de problemas de saúde,  sem prejuízo  de retornar  às suas
atividades como policial rodoviário federal (fs. 417/427).

Contrarrazões do Ministério Público e do assistente da acusação às
429/433 e 437/447, respectivamente.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 451/459).

É o relatório.

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

O recurso deve ser desprovido.

1 – DO MÉRITO
1.I – DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2°, II e IV, do CP

Ao analisar o caso, a Juíza a quo fundamentou o seu convencimento
dentro do que lhe era dado fazer, visto que se trata de decisão de pronúncia que, como se
sabe, não permite uma profunda análise do conjunto probatório.

Tanto não quer dizer que a decisão de pronúncia esteja isenta de
observar  a  regra  do  art.  93,  IX3,  da  CF,  pois,  ainda  que  seja  sucinta,  deve  ser
fundamentada.

Nesse sentido, observa-se que a Juíza, na decisão impugnada, sem
esgotar a matéria, identificou, no conjunto das provas, a existência da materialidade e os
indícios da autoria delitiva, donde se extrai o fundamento para a admissão das citadas
qualificadoras.

3IX  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário  serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado  no  sigilo  não  prejudique  o  interesse  público  à  informação;  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
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Segundo consta da decisão de pronúncia, os depoimentos colhidos
durante a instrução indicam que, após um desentendimento com a vítima, o recorrente
armou-se e, pouco tempo depois, invadiu a residência do ofendido, vindo a desferir os
disparos de arma de fogo que foram determinantes para a obtenção do resultado morte.

Eis trecho da decisão (f. 407/408):

Com efeito e de acordo com a prova produzida em juízo, há indícios
relevantes de que, no dia 26 de dezembro de 2013, por volta das
16h30,  na Av.  Hilton Souto Maior,  6701,  Quadra 761,  Lote 50,  no
Condomínio  Residencial  Cabo  Branco  Privê,  bairro  Porta  do  Sol,
nesta Urbe, o réu, após desentendimento com a vítima, invadiu a
residência desta e arrombou a porta da suíte onde a vítima havia se
escondido ao ser avisado pela esposa da chegada do réu, armado.
Ao adentrar no cômodo, o réu alvejou o ofendido com disparo de
arma  de  fogo  e,  estando  este  já  caído  e  mesmo  diante  das
súplicas da sua esposa, desferiu mais outros dois tiros contra
ele, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

A materialidade do homicídio é irrefutável, diante do que positiva o
laudo de exame tanatoscópico de fls. 85/91.

Durante  a  instrução  e  à  vista  dos  depoimentos  prestados  pelas
testemunhas indicadas pelas partes, os indícios de autoria não foram
afastados, permanecendo, ao contrário, fundadas as suspeitas que
recaem sobre o denunciado.

É o que se constata das oitivas das testemunhas, principalmente dos
depoimentos  prestados  por  Zoraida  Roque  Neiva  e  por  Maria  da
Guia Sales da Silva (fls. 368/373). Estas confirmaram integralmente
seus  depoimentos  prestados  perante  a  autoridade  policial,
sustentando  com firmeza  que  o  acusado  invadiu  a  residência  da
vítima e, após arrombar a porta do quarto desta, efetuou disparos de
arma de fogo contra o ofendido. Acrescenta, ainda, a Sra. Maria da
Guia, que o acusado após realizado o fato afirmou: "Eu matei ele".
(grifo nosso)

 
Ora, o motivo fútil, neste momento processual, onde vige o princípio

in  dubio  pro  societate,  pode estar  caracterizado  justamente  no  possível
“desentendimento” entre recorrente e vítima, que foi apontado como sendo a causa do
homicídio.

No que se refere à utilização de recurso que tornou impossível  a
defesa do ofendido, tem-se que a configuração desta qualificadora, e isto será decidido
pelo Júri,  pode estar  na admissão,  dentro de um juízo de probabilidade,  da conduta
imputada ao recorrente, no sentido de que teria adentrado no cômodo em que a vítima
estava e, sem lhe dar qualquer chance de reação, teria desferido os disparos relatados na
exordial acusatória.

Tais  circunstâncias,  diante  do  que  consta  dos  autos,  não  foram
peremptoriamente  afastadas  pelos  argumentos  da  defesa  e  pelas  provas  que  logrou
realizar, como bem verificou a Juíza a quo.
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A  propósito,  segue  trecho  em  que  a  Magistrada  registra  as
alegações declinadas pelo recorrente e renovadas no recurso de que se cuida, in verbis
(fs. 408/409):

Sustenta o réu que, em momento anterior ao crime, quando ele, o
ofendido e outros dois amigos se encontravam conversando em um
mercadinho  vizinho  à  casa  de  Osvaldo  Neiva  Filho,  este  o
provocou, fazendo insinuações de natureza sexual com relação
a duas moças que entraram no estabelecimento e à própria filha
do réu, portadora de necessidades especiais. E segue o denunciado
afirmando que,  a partir dai, não se lembra de mais nada do que
ocorreu, pois foi acometido de "um branco", e não se recorda de
maneira  alguma  dos  eventos  apurados  nestes  autos.  (grifo
nosso)

Concluindo o seu fundamento, em outro trecho de sua decisão, a
Magistrada,  reportando-se  explicitamente  às  qualificadoras  em tela,  consignou  que  a
instrução  probatória  não  afastou  as  citadas  circunstâncias,  notadamente  porque  a
possível provocação da vítima, como sustenta a defesa, não teria sido presenciada por
mais ninguém, visto que o diálogo, se existente, teria sido travado reservadamente entre
ambos, vítima e recorrente.

Eis o trecho reportado (fs. 409/410):

No que tange às qualificadoras do §2°, incs. II e IV, do art. 121 do
Código Penal - motivo fútil e utilização de recurso que dificultou
ou tornou impossível a defesa da vítima penso não haver sido
elas  contundentemente  afastadas  na  instrução  probatória  e,
nesse  caso,  me  é  defeso  proceder  à  exclusão  de  tais
circunstâncias, nessa fase processual.

Esse  é  o  uníssono  posicionamento  jurisprudencial  sobre  o  tema,
como se infere deste julgado:

"(STJ-0440950)     AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

NÃO VERIFICADA.  USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Esta. Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente
é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto
a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo
do Conselho de Sentença" (HC 198.945/SP, 5a Turma, Rei. Min.
JORGE MUSSI DJe 19.10.2011). Precedentes.
2.  Na  hipótese,  constata-se que  a  qualificadora  do motivo  fútil
encontra  suporte  nas  provas  carreadas  aos  autos,  como  bem
explicitado  pelo  Tribunal  de  origem,  de  modo  a  merecer  do
Conselho de Sentença - juiz natural da causa -, pronunciamento
sobre a questão.
3.  Decisão  agravada  que  se  mantém  pelos  seus  próprios
fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no Recurso Especial n°
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1.376.191/SC (2011/0192117-8),  5a Turma do STJ,  Rei.  Laurita
Vaz. j. 03.12.2013, unânime, DJe 19.12.2013) - grifei.

Segundo o réu, o fato foi praticado sob o domínio de violenta
emoção, logo após a uma injusta provocação da vítima, o que
afastaria  de  plano  as  qualificadoras  apontadas  pelo  Ministério
Público.

Penso, entretanto, que,  uma vez não sobejamente demonstrada
nos autos a injusta provocação da vítima - a qual,  segundo o
próprio réu, não teria sido ouvida por mais ninguém caberá tão
somente ao Conselho de Sentença julgar a caracterização ou
não do privilégio descrito no §I° do art.  121 do Código Penal.
(grifo nosso)

 
A  decisão  de  pronúncia,  tal  qual  posta,  demonstrou,

fundamentadamente  e  sem  extrapolar  os  seus  limites  cognitivos,  a  existência  da
materialidade delitiva e dos indícios de autoria, conforme preconiza o art. 413 4 do CPP, no
que se insere a admissão das qualificadoras em debate.

Reitere-se  que  eventuais  dúvidas,  a  exemplo  das  que  foram
suscitadas pelo recorrente, constituem matéria cuja sindicância cabe ao sinédrio popular,
segundo a máxima in dubio pro societate.

Neste sentido, eis o STJ:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  TESE  DE  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.  DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  IN
DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1.  O  princípio  do  in  dubio  pro  societate incide  na  fase  da
pronúncia, devendo as dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal
do Júri.
[...]
3. Recurso conhecido e provido.5 (grifo nosso)

Desta  forma,  a  pronúncia  pelo  homicídio  qualificado  deve  ser
mantida.

1.II – DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao  avaliar  a  necessidade  de  manter  a  prisão  preventiva,  a
Magistrada observou que ainda persistiam os motivos ensejadores do decreto prisional (f.
411):

Quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva do réu,
cuido que permanece inalterada a conjuntura fática e jurídica que
ensejou a decisão de fls. 173/174, estando ainda configurados
os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva,

4Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
5(REsp 775.062/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)
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conforme já analisada por este juízo às fls.  315/317,  razão por
que, com fundamento nos arts. 311, 312 e 413, §3°, todos do Código
de  Processo  Penal,  indefiro  o  pedido  e  mantenho  a  ordem  de
segregação  física  provisória  emitida  contra  o  réu,  devendo  ele,
permanecer recolhido ao cárcere onde se encontra. (grifo nosso)

Na  decisão  de  fs.  173/174,  demonstrados  a  materialidade  e  os
indícios de autoria, decretou-se a prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta
do fato, reveladora da extrema periculosidade do recorrente e o modus operandi através
do qual se deu o delito.

Na  outra  decisão,  que  indeferiu  pedido de  liberdade provisória  e
manteve a segregação cautelar, a Magistrada ressaltou a necessidade de se garantir a
ordem pública, o que fez nos seguintes termos (f. 316):

No caso, como bem pontuou a decisão que decretou a preventiva, o
crime  praticado  teve  extrema  repercussão  na  sociedade,
denotando  o  modus  operandi do  acusado  total  descontrole
emocional e periculosidade social, sendo certo que o conceito
de  ordem  pública  engloba,  também,  a  resposta  do  Estado  a
crimes desta natureza, coibindo sua reiteração e reforçando a
credibilidade da Justiça.

Portanto,  descabida,  neste  momento,  a  liberdade  provisória
requerida. (grifo nosso)

Observa-se,  por  conseguinte,  que  o  capítulo  da  decisão  de
pronúncia,  que manteve  a  prisão preventiva  do recorrente,  não se  encontra  nulo  por
ausência de fundamentação, posto que a Magistrada, reconhecendo a persistência dos
motivos  ensejadores  do  decreto  prisional,  manteve  a  medida  extrema,  tendo  feito
expressa referência às decisões anteriores e indicado que o quadro fático continuava
imutável. 

Neste sentido, eis recente julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES.  NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE.
INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO
DOS  FUNDAMENTOS  QUE  JUSTIFICARAM  A IMPOSIÇÃO  DA
CUSTÓDIA  CAUTELAR.  AUSÊNCIA  DAS  DECISÕES  QUE
DECRETARAM  E  MANTIVERAM  A  PRISÃO  PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE  ALTERAÇÃO  DO
CONJUNTO  FÁTICO  QUE  ENSEJOU  A  SEGREGAÇÃO
ANTECIPADA.  ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
FECHADO.  ALEGAÇÃO  NÃO  APRECIADA  PELO  TRIBUNAL  A
QUO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
-  Muito  embora  a  sentença  condenatória  constitua  novo  título  a
embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em
liberdade foi devidamente fundamentado na sentença, tendo o
Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos
motivos  que  determinaram  a  prisão  preventiva,  mormente
quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do
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acusado,  que  permaneceu  preso  durante  todo  o  curso  do
processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação
do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.
[...]
Recurso desprovido6. (grifo nosso)

Afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação,
passa-se  à  análise  do  fundamento  em  si,  que  justificou  a  manutenção  da  custódia
cautelar. 

Estando  demonstrados  a  materialidade  e  os  indícios  da  autoria
delitiva  (fumus  comissi  delicti),  à  vista  do  que  acima  já  foi  dito,  vislumbra-se  a
necessidade  efetiva  de  se  acautelar  a  ordem  pública,  diante  da  extrema  gravidade
concreta do delito imputado ao recorrente, cujo modus operandi foi de intensa violência e
revelador de sua manifesta periculosidade (periculum libertatis).

A respeito, colacionam-se julgados do STF e do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.  MODUS OPERANDI.
GRANDE  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DA  SUBSTÂNCIA.
GRAVIDADE  CONCRETA.  PRISÃO  PREVENTIVA  PARA
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA,  PARA  PRESERVAÇÃO  DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICA ÇÃO DA
LEI  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. 
[…]
2.  A gravidade  in  concreto  do  delito  ante  o  modus  operandi
empregado,  enseja  também  a  decretação  da  medida  para
garantia  da  ordem  pública  por  força  da  expressiva
periculosidade do agente. 
[...] 
5. Ordem denegada7. (grifo nosso)

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  CAUTELAR.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  E  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  PRONÚNCIA. NECESSIDADE
DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA.
1.  O modus  operandi  das  infrações  -  homicídio  qualificado e
tentativa  de  homicídio  qualificado  -  está  a  revelar  a
periculosidade social do acusado e que a prisão preventiva se
mostra  necessária  para  a  garantia  da  ordem  pública,  com
fundamento  no  art.  312  do  CPP,  tal  como  acentuaram  as
decisões que indeferiram a liberdade provisória.
[…] 
3. Ordem denegada8. (grifo nosso)

6(RHC 46.358/MG, Rel.  Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014)
7(HC 101132, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado  em 31/05/2011,  DJe-125  DIVULG 30-06-2011  PUBLIC 01-07-2011  EMENT VOL-02555-01  PP-
00113)
8(HC  183.289/PR,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  12/04/2012,  DJe
09/05/2012)
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Inexistente qualquer nulidade por ausência de fundamentação, bem
como estando presentes os requisitos da preventiva, a sua manutenção é medida que se
impõe.

Outrossim, o  compromisso de atender  aos atos processuais e de
não  se  evadir  do  distrito  da  culpa,  bem  como  predicados  pessoais  alegadamente
favoráveis,  não  são  suficientes  para  dissiparem  o  édito  prisional,  sobretudo  quando
presentes os requisitos para a segregação cautelar.

No ponto, segue o STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE  DELITO.  INCIDENTE  PROCESSUAL  DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO JÁ DIRIMIDO. ÓBICE AO ANDAMENTO
DO PROCESSO AFASTADO.  CRIME DE ALTA COMPLEXIDADE.
EXCESSO  DE  PRAZO.  NÃO  CONFIGURADO.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
[...]
3.  De  acordo  com  a  jurisprudência  do  egrégio  STF  e  desta
colenda Corte, as condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais  como primariedade,  bons antecedentes,  residência  fixa  e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória,  quando presentes seus pressupostos legais,  como
se verifica no caso em tela; a apresentação espontânea do réu não
impede a sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos que
a autorizam.
4. Ordem denegada, em conformidade com parecer ministerial9. (grifo
nosso)

No que  se  refere  ao  problema  de  saúde  a  que  se  reportam as
razões  recursais,  deve-se  registrar  que  os  laudos  de  fs.  308/311,  juntados  por
oportunidade do pedido de liberdade provisória, não trazem qualquer conclusão sobre a
impossibilidade de cumprimento da prisão preventiva por parte do recorrente, o que revela
que a enfermidade que o acomete, segundo aqueles estudos, não é justificativa plausível
para dirimir os fundamentos da custódia cautelar.

Registre-se,  por  fim,  que  é  o  próprio  recorrente  quem manifesta
expressamente a intenção de voltar a desempenhar as suas funções de policial rodoviário
federal,  cujas atribuições reclamam, por óbvio,  esforço físico e bom estado de saúde,
donde se conclui que, se deseja retomar as suas atividades profissionais, é porque, no
presente  momento,  também  possui  higidez  suficiente  para  se  submeter  à  prisão
processual.

2 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

9(HC 75.438/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007,
DJ 06/08/2007, p. 578)
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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. 

Presente  à  sessão  o  Promotor  de  Justiça  convocado,  o
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de
janeiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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