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HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Prisão
preventiva.  Alegação  de  ausência  das
hipóteses autorizadoras da custódia cautelar.
Prisão  determinada  para  garantia  da  ordem
pública, bem como para assegurar a aplicação
da lei penal. Periculosidade social do agente.
Uso  de  arma  de  fogo.  Paciente  que,  após  a
prática do crime, evade-se, encontrando-se em
local  incerto  e  não  sabido.  Necessidade  da
custódia  demonstrada  no  caso  concreto.
Ordem denegada.

Não configura constrangimento ilegal o decreto de
prisão preventiva justificado, concretamente, nos
termos do art. 312 do CPP.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,   em  DENEGAR A ORDEM,  NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

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

Bacharela Maria Eliesse de Queiroz Agra em favor do paciente Lucas da Silva

Lima apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara

Criminal da Comarca de Campina Grande.
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Segundo o impetrante, o paciente está a sofrer constrangimento

ilegal,  pois se encontra em cárcere por alegada prática de roubo majorado,

sem que tenha existam, de acordo com elementos constantes nos autos, os

requisitos  legais  para  a  custódia  cautelar,  estando  insuficientemente

fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

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

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Solicitadas as informações de estilo, a magistrada afirmou, às fls.

54/55,  que  o  paciente  Lucas  da  Silva  Lima  teve  sua  prisão  preventiva

decretada atendendo a representação da autoridade policial, em harmonia com

o  parecer  ministerial,  com  fundamento  na  gravidade  concreta  do  fato

denunciado. Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com o corréu Aleff

Matheus Lima de Araújo, teria subtraído, mediante uso de arma de fogo, vários

relógios pertencentes à loja Chilli  Beans, localizada no centro da cidade de

Campina Grande. Além disso, haveria necessidade da medida restritiva para

assegurar  a  aplicação da lei  penal,  tendo em vista  que o  paciente  não foi

localizado  durante  as  investigações  policiais,  circunstância  confirmada  pela

frustração da sua citação pessoal, encontrando-se, pois, foragido do distrito da

culpa.  Por  fim,  o  juiz  informa  que  o  fito  aguarda  o  decurso  do  prazo  da

publicação da citação editalícia e apresentação da resposta à acusação.

A liminar foi indeferida às fls. 57/58.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 61/64 opinando

pela denegação do madamus.

É o relatório. 

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver

cessado o constrangimento que sofre o paciente, dada a ausência de hipótese

autorizadora da prisão preventiva.

Primeiramente, insta registrar que a prisão preventiva do paciente

foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da

lei  penal  (fls.  43/45),  motivos  esses,  como  é  cediço,  expressamente

contemplados pela legislação penal (art. 312 do CPP).

Compulsando  atentamente  os  autos,  vê-se  que  o  paciente  foi

denunciado (fls.  06/08) por praticar,  juntamente com o coacusado, crime de

roubo qualificado (art. 157, §2º, I e II, CP), sendo que ao paciente foi atribuída

a conduta de portar a arma de fogo utilizada durante o assalto.

A inicial  acusatória  ainda  revela  que,  após  a  divulgação  das

imagens colhidas pelo sistema de segurança da loja  assaltada,  os próprios

familiares do ora paciente e do corréu fizeram o seu reconhecimento, conforme

consta nos documentos de fls. 12/19.

Assim, há fortes indícios de que o paciente participou do delito

que lhe está sendo imputado e, como bem ressaltou o magistrado de origem (fl.

55), fez uso de arma de fogo, em pleno centro da cidade de Campina Grande,

o que bem demostra a sua periculosidade social.

A segregação cautelar do paciente se faz necessária,  portanto,

para o resguardo da ordem pública.

Além disso, não se pode olvidar que o paciente encontra-se em

lugar incerto e não sabido, pois não foi localizado durante a fase inquisitorial,

Desembargador João Benedito da Silva
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tampouco para fins de citação pessoal,  razão pela qual,  inclusive,  houve a

determinação  de  sua  citação  por  meio  de  edital.  Essa  informação  foi

inicialmente  prestada  pela  própria  companheira  do  paciente,  ao  prestar

declarações perante a autoridade policial.

Ora, a não localização do acusado vem sendo aceita por nossos

tribunais como justificativa idônea para a decretação da custódia cautelar, a fim

de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS"  SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO E MAL INSTRUÍDO. AUSÊNCIA ATÉ DA
DENÚNCIA.  DESCABIMENTO.  CRIME  CONTRA  A
VIDA.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  SIMPLES.
ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
PLEITO  PELA  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES.
FUGA  DO  RÉU  LOGO  APÓS  OS  FATOS.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  PRECEDENTES.  1.  Os  Tribunais
Superiores  restringiram o uso do "habeas corpus"  e
não mais o admitem como substitutivo de recursos e
nem  sequer  para  as  revisões  criminais.  2.  A
necessidade da segregação cautelar  se encontra
fundamentada na fuga do paciente do distrito da
culpa logo após os fatos,  concretizando um dos
requisitos  do  permissivo  legal,  ou  seja,  para
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal. 3.  "Writ"  mal
instruído  sem  peças  e  elementos  que  pudessem
infirmar  a  conclusão  do  acórdão.  4.  O  Superior
Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que  persistindo  os  requisitos  autorizadores  da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente  possuir  condições  pessoais  favoráveis.  5.
"Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do
recurso cabível. (STJ – HC 289.062/MG, Rel. Ministro
MOURA  RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/06/2014, DJe 06/06/2014) (grifo nosso)

Por  tudo  isso,  entendo  que  o  decreto  preventivo  encontra-se

suficientemente fundamentado.

Por tais razões, DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

Desembargador João Benedito da Silva
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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.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 12 (doze  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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