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HABEAS  CORPUS.  PRÁTICA,  EM  TESE,  DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE
PRISÃO  TEMPORÁRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE  PARA  AS
INVESTIGAÇÕES  DO  INQUÉRITO  POLICIAL.
PRESENÇA DE INDÍCIOS  DE  PARTICIPAÇÃO
DOS PACIENTES. GRAVIDADE DA CONDUTA E
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA
DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não há que se falar em constrangimento ilegal se
a  decisão  que  decretou  a  prisão  temporária  se
encontra, devidamente, fundamentada.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes,
por  si  sós,  não  bastam  para  afastar  a  medida
cautelar,  quando  a  necessidade  se  mostrar
patente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,   em  DENEGAR  A ORDEM NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO
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Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

pela  Bel.  Halem  Roberto  Alves  de  Souza em  favor  de  Aldo  da  Silva

Medeiros  e  Carlos  Humberto  da  Silva  Medeiros, apontando,  como

autoridade coatora, a MM. Juíza de Direito da comarca de Patos/PB, alegando,

em síntese,  ausência  de  fundamentação da decisão que decretou a prisão

temporária dos pacientes.

Aduz,  também,  que  os  pacientes  são  primários  e  tem  bons

antecedentes.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Instruiu o pedido com documentos de fls. 16/31.

Em  suas  informações  (fls.  39/40),  a  autoridade  dita  coatora

informa que decretou a prisão temporária, tendo em vista a necessidade da

tutela da ativididade policiail, e que os pacientes se encontram recolhidos no

Presídio Regional da comarca de Patos desde 18/11/2014.

Às fls. 42/43, a liminar perseguida foi indeferida.

A Procuradoria  de  Justiça,  através  do  parecer  de  fls.  45/47,

opinou pela denegação da ordem. 

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente mandamus, é a cessação

de  suposto  constrangimento  ilegal  que  sofre  os  pacientes,  alegando,  em

Desembargador João Benedito da Silva
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síntese,  a  ausência  de  fundamentação  da  decisão  que  decretou  a  prisão

temporária.

Aduz,  também,  que  os  pacientes  são  primários  e  tem  bons

antecedentes.que manteve a prisão cautelar.

Pois bem. Registre-se, inicialmente, que a prisão temporária visa

assegurar a eficácia da investigação policial quando se tratar de apuração de

infração penal de natureza grave, como as previstas no artigo 1º, inciso III da

Lei n.º 7960/89.

E,  para  sua  decretação,  faz-se  necessária  a  presença  de,  ao

menos, um dos requisitos elencados no inciso I e II do referido artigo, quais

sejam, quando a segregação cautelar for imprescindível para a investigação do

inquérito policial ou quando não tiver o indiciado residência fixa ou não fornecer

ele elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.

Na  hipótese  sob  julgamento,  a  MM.  Juíza  de  primeiro  grau

justificou suficientemente a necessidade de decretação da prisão temporária,

fundamentando sua decisão nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”

da mencionada Lei.

Como bem disse a magistrada a quo na decisão que decretou a

temporária (fls. 25/27):

“(...) O recolhimento imediato do indiciado trata-se de
medida indispensável às investigações policiais, posto
que  propiciará  maior  esclarecimento  acerca  do
ocorrido. O fato é grave e merece ser minuciosamente
investigado;  ressalte-se,  que  a  impunidade  poderá
incentivar ainda mais a prática de crimes de homicídio
nesta cidade, lamentavelmente tisnada por sangue.
Vejo  que  a  soltura  do  indiciado,  nessa  fase
inquisitorial,  poderá  interferir  nas  investigações
alterando  resultados.  Em  igual  modo,  o  indiciado
poderá manobrar/mascarar a verdade material, norte a
ser  perseguido  por  todo  operador  de  direito,

Desembargador João Benedito da Silva
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maculando  as  investigações,  amedrontando  as
testemunhas e modificando as provas.
Há forte indícios de autoria e materialidade do crime
capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal a
recair nos indiciados ALDO DA SILVA MEDEIROS E
CARLOS HUMBERTO DA SILVA MEDEIROS.
Salienta-se, por oportuno, que os indiciados logo após
a  prática  do  delito,  evadiram-se  do  local,  criando
embaraços  para  a  aplicação  da  lei,  a  entrega  da
prestação  jurisdicional  a  sociedade  patoense,  já  tão
sofrida e abalada pela onda de crimes de homicídios
que ocorrem na cidade (…)”.

Logo,  tenho  que  a  d.  Magistrada  a  quo fundamentou

suficientemente a decretação da prisão temporária em desfavor dos pacientes

na  imprescindibilidade  para  a  investigação do  delito,  uma vez  que  há,  nos

autos,  indícios  veementes  da  participação  dos  mesmos  no  crime  sob

investigação, além da  gravidade do fato e a evasão do distrito da culpa logo

após a prática do delito. 

E, assim, a prisão temporária foi, acertadamente, decretada  para

assegurar a eficiência da investigação policial.

Por fim, é pacífico o entendimento nos Tribunais Pátrios de que a

mera alegação de serem os pacientes possuidores de condições subjetivas

favoráveis não teria o condão de retirar a natureza cautelar da medida.

A propósito, destaco os seguintes julgados:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
HABEAS  CORPUS  COMO  SUCEDÂNEO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECENTES  DO
STJ.  PRISÃO  TEMPORÁRIA  DECRETADA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  VIA  IMPRÓPRIA.
DECISÃO  FUNDAMENTADA  EM  DADOS
CONCRETOS.  PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS  À  DECRETAÇÃO  DA
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  INSUFICIÊNCIA  PARA
OBSTAR  A  CONSTRIÇÃO  CAUTELAR.  A  questão
acerca da negativa de autoria diz respeito ao cerne da

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2013729-80.2014.815.0000

lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos
limites  da  ação  de  habeas  corpus,  notadamente
quando presentes,  de maneira concreta,  indícios de
atividade  delitiva  envolvendo  os  pacientes.  Inexiste
constrangimento  ilegal  na  decisão  judicial  que,
lastreada  em  elementos  concretos  trazidos  aos
autos, decreta a prisão temporária, nos termos do
artigo 1º, incisos I e III, "a", da Lei nº 7.960/89. A
presença de condições pessoais favoráveis, por si
só,  não  é  suficiente  para  afastar  a  custódia
cautelar, uma vez que demonstrada a necessidade
de sua decretação.  (TJMG;  HC 1.0000.14.090498-
8/000;  Rel.  Des.  Paulo Calmon Nogueira da Gama;
Julg. 04/12/2014; DJEMG 12/12/2014) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.  PRISÃO
EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM  PRISÃO
PREVENTIVA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  MEDIDA  EXCEPCIONAL
PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313, I, AMBOS DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  PROVA  DA
EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES
DE  AUTORIA.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA.  PENA  MÁXIMA  COMINADA
SUPERIOR  A  QUATRO  ANOS.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  DO  PACIENTE.  IRRELEVÂNCIA.
ORDEM  DENEGADA.  Não  há  que  se  falar  em
constrangimento ilegal se a decisão que converteu a
prisão temporária em prisão preventiva se encontra
devidamente  fundamentada  na  necessidade  de
preservação  da  ordem  pública.  Presentes  os
requisitos  previstos  no  art.  312  do  Código  de
Processo Penal, é possível a manutenção da prisão
cautelar quando se tratar de crime punido com pena
máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme
ocorre no caso em análise (art. 313, I do Código de
Processo Penal). As condições favoráveis do paciente
não  são  suficientes  para  lhe  garantir  a  liberdade
provisória,  mormente  quando  presentes  outras
circunstâncias autorizadoras da cautela.  (TJMG; HC
1.0000.14.079783-8/000; Rel. Des. Agostinho Gomes
de Azevedo; Julg. 06/11/2014; DJEMG 13/11/2014)

Forte em tais razões, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Desembargador João Benedito da Silva
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Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho e o

Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio. Ausentes, justificadamente, o Exmo.

Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira

Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor

de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 22( vinte e dois ) dias do mês de janeiro do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
      RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


