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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS nº 0000268-41.2015.815.0000 – 5ª Vara da Comarca
de Santa Rita.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Bel. Antônio Vinícius Santos Oliveira (OAB/PB 18.971)
PACIENTE: Severino Antônio de Castro Santana

HABEAS  CORPUS. REPETIÇÃO  DA  MESMA
ARGUMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO  DO  PRIMEIRO
PEDIDO E  PERDA DO OBJETO DO SEGUNDO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Não se conhece de mais um habeas corpus que
se  impetra  em favor  do  paciente,  se  vem  o
impetrante requestar pedido idêntico ao que foi
denegado em outro habeas corpus, em favor do
mesmo requerente.

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, não conhecer da ordem. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus impetrada  por
Antônio Vinícius Santos Oliveira (OAB/PB 18.971), no dia 16 de janeiro de
2015,  em  favor  de  Severino  Antônio  de  Castro  Santana,  qualificado
inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto  constrangimento  ilegal
proveniente da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB (fls. 02-05).

Aduz a impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito,  como  incurso  artigos  129,  §  9º,  do  Código  Penal  c/c  a  Lei  n°
11.340/2006, por agredir e ameaçar sua genitora, no dia 21 de novembro
de 2014, convertido em preventiva. 

 
Afirma que o paciente é portador de deficiência física,

primário, de bons antecedentes, com residência fixa, profissão definida e
família constituída, e toda a discussão familiar se deu em decorrência do
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uso do álcool, entre família.”.

Alega que a “prisão do paciente é de certa forma injusta,
ilegal e desumana”.

Diz  que  requereu  a  liberdade  provisória,  no  entanto,
mesmo com o parecer do Parquet favorável, o pleito foi indeferido.

Pede, liminarmente, a concessão da ordem, para que o
paciente seja posto em liberdade, expedindo-se em seu favor o alvará de
soltura, para responder ao processo em liberdade.

Alternativamente roga pela substituição da constrição por
medida cautelar diversa da prisão.

Solicitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram
devidamente prestadas (fls. 42).

Informações da autoridade coatora, comunicando que o
paciente  foi  preso após agredir  fisicamente e verbalmente sua genitora.
Reporta,  ainda,  que  o  indiciado  requereu  liberdade  provisória  em duas
oportunidades (fls.  06 e 27), sem fiança e com aplicação de cautelares.
Todavia,  após parecer favorável  do Parquet  de primeiro  grau,  os  pleitos
foram indeferidos.

Reporta, ainda, que indeferiu o pedido de revogação da
prisão  preventiva,  em  razão  de  estarem  presentes  os  requisitos  da
preventiva.

Por  outro  bordo,  relata  que  o  paciente  interpôs  outro
habeas corpus em relação ao decreto de prisão.

Diz ainda, que designou audiência de instrução para o dia
03 de março do corrente ano.

Vieram-me os autos conclusos, pelo que determinei que
fossem postos em mesa para julgamento, isto porque, como bem lembrou
o Magistrado, não é o primeiro writ tratando da mesma matéria.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
lançou parecer oral pelo não conhecimento.

É o Relatório.
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VOTO

Trata-se da terceira impetração mandamental, interposta no
plantão judiciário, com o escopo de cessar a violação ao status libertatis do
paciente, em decorrência de se-dizente constrangimento ilegal provocado pelo
decreto de prisão injusto, bem assim pela decisão que manteve o decreto.

Na sessão do dia 03 de fevereiro de 2015, foram julgados
dois habeas corpus em favor do paciente, os acórdãos foram lavrados com as
seguintes ementas:

“HABEAS  CORPUS. VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM
PREVENTIVA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PREVENTIVO.
INSUBSISTÊNCIA.  DECISAO  FULCRADA  NOS
DITAMES  DO  ARTIGO  312  DO  CPP.  DADOS
CONCRETOS  ELENCADOS  PELO  MAGISTRADO.
DECISÃO  SUFICIENTEMENTE  ALICERÇADA  NA
EXIGÊNCIA DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.  “Em  se  oferecendo  suficientemente
fundamentado  o  decreto  prisional  cautelar,
evidenciando,  como  evidencia,  os  seus
pressupostos e motivos, definidos no artigo 312
do Código de Processo Penal,  não há falar em
constrangimento ilegal”.

2.  “As  condições  pessoais  favoráveis  do
recorrente  –  primariedade,  bons  antecedentes,
residência  fixa  e  atividade  lícita  –  não  são
garantidoras  de  eventual  direito  de  liberdade
quando outros elementos constantes nos autos
recomendam a sua custódia cautelar”.

“HABEAS CORPUS. SALVO CONDUTO.  PLEITO
INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. DENEGAÇÃO DO
PRIMEIRO PEDIDO. PERDA DO OBJETO. ORDEM
NÃO CONHECIDA.

-  Julga-se  prejudicado  o  remédio  heroico,  em
face  da  perda  de  seu  objeto,  se  vem  o
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impetrante requestar pedido idêntico ao que foi
denegado em outro habeas corpus, em favor do
mesmo paciente.”

Como se vê,  trata-se de matéria já enfrentada por esta
Corte, tendo como impetrante o Advogado Antônio Vinícius Santos Oliveira.

A  meu  sentir,  o  paciente  busca  por  vias  oblíquas,
conquistar um alvará de soltura.

Ao indeferir a revogação da prisão decorrente de decreto
preventivo, conforme se vê às fls. 27, o Magistrado justificou que se tratava
de uma reiteração de pedido de revogação da preventiva.

Vale lembrar que esta Egrégia Câmara manteve o decreto
de prisão. Sendo assim. a matéria ventilada já foi apreciada.

Mesmo que a impetração mude o foco para o segundo
pedido de revogação da preventiva, tal argumento é repetitivo.

Nesse diapasão, a jurisprudência orienta: 

“HABEAS  CORPUS.  REPETIÇÃO  DA  MESMA
ARGUMENTAÇÃO.  SITUAÇÕES  OUTRAS  QUE
NÃO ESTÃO SOB O ABRIGO DO ARTIGO 647.
NÃO  CONHECIMENTO.  Inicialmente,  não  se
conhece parte do habeas corpus, porque ele é
uma  repetição  da  mesma  argumentação  já
apresentada  em  outro  pedido  similar,  pedido
este  examinado  pelo  colegiado  e  negado.  Por
outro lado, também não se conhece do restante
da  impetração,  pois  ela  não  se  enquadra  em
qualquer das hipóteses possíveis de abrigo pelo
artigo  647  do  código  de  processo  penal.  O
impetrante  alega  nulidades  do  procedimento
que não são absolutas  e  devem ser  atacadas
em  recurso  próprio.  Decisão:  Habeas  corpus
não conhecido. Unânime. (TJRS; HC 0477368-
25.2014.8.21.7000; Teutônia; Primeira Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Sylvio  Baptista;  Julg.
17/12/2014; DJERS 22/01/2015).”

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
REPETIÇÃO  DE  HABEAS  CORPUS  ANTERIOR.
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NÃO  CONHECIMENTO.  Writ  atual  com  mérito
idêntico  à  anterior  já  julgado.  Não
conhecimento.  (TJAC;  HC  1000289-
24.2014.8.01.0000;  Ac.  15.808;  Câmara
Criminal;  Relª  Desª  Denise  Castelo  Bonfim;
DJAC 09/06/2014; Pág. 20)

Ante o exposto, em harmonia com o parecer oral da douta
Procuradoria de Justiça, não conheço da ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Benedito
da  Silva,  dele  participando,  além de  mim  Relator,  os  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Marcos Navarro, Procurador de Justiça.

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 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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