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Impetrante : Paulo de Tarso LG De Medeiros
Paciente : Antônio Carlos da Silva Bezerra

HABEAS CORPUS - Pedido de revogação de custódia
preventiva - Coação Ilegal. Não Configurada.
Ordem Denegada.

- Decisão fundamentada na garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, sendo indicados fatos concretos
que demonstraram a necessidade de prisão cautelar do
paciente.

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 denegar a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por
Paulo de Tarso L. G. De Medeiros, advogado, em favor de Antônio Carlos da
Silva Bezerra, apontando como autoridade coatora o MM» Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Queimadas/PB.

' Em síntese, afirma o impetrante, que o paciente encontra-se
preso desde 29.06.2014, acusado do crime elencado no art.121, c/c art.29, do
CP.

Alega, falta de fundamentação no decreto de prisão preventiva,
inexistindo motivação satisfatória quanto a garantia da ordem pública.

Afirma ser o paciente primário, ter residência fixa, profissão
definida e possuir bons antecedentes.

Por isso, requer a presente medida liminar, concedendo-se

f-



imediatamente a revogação do decreto de prisão preventiva, e sua posterior
ratificação por ocasião do julgamento do mérito do writ.

Solicitadas informações à autoridade coatora, esclareceu que
"...0 paciente se encontra denunciado neste juízo como incurso nas penas do
art.121, §2°, inciso II, c/c art.29 do CP, sendo acusado de haver concorrido
para o assassinato da vítima José Humberto da Silva, fato ocorrido no dia
29/07/2014.

A denúncia foi recebida em 20/08/2014, tendo o paciente
apresentado resposta escrita por advogado constituído.

A instrução criminal iniciou em 25/11/2014, estando com
audiência de continuação aprazada para o próximo dia 20/01/2015.

A prisão preventiva do paciente foi decretada por conversão de
sua prisão em flagrante, no dia 01/07/2014.

Dois pedidos de revogação de prisão preventiva em favor do
paciente foram formulados nos autos principais e indeferidos pelo Juiz
Presidente do Processo e Titular deste juízo, onde consignou claramente a
necessidade de manutenção da custódia preventiva, por estar mais próximo
da causa (...)".

Liminar indeferida às fls.216/217.

Parecer da Procuradoria de Justiça, às fls.220/223, opinando
pela denegação da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

-VOTO- Des. Joás de Brito Pereira Filho

Conheço do habeas corpus, pois atendidas as exigências legais.

Irresignado, sustenta o impetrante, que o paciente sofre coação

ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores para o decreto

prisional.

Ao se analisar a decisão proferida, verificamos que evidenciados

estão os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente.

De fato, ali é indicada a necessidade da garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal.

Narra o magistrado aspectos que denotam a necessidade da

prisão preventiva do paciente, vejamos (fls.158/158v);



"...De fato, não há qualquer elemento nos autos que garanta

que a ordem pública e econômica estarão salvaguardadas das atitudes
supostamente praticadas pelo acusado.

Arrimado em tais situações fáticas, entendo que os requisitos do
art.312, do Código de Processo Penal se fazem escancarados, máxime a
manutenção da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, bem
como pela conveniência da instrução processual.

Colocá-los pois, em liberdade, neste momento, ensejará perigo à
instrução porquanto poderá também, causar temor às testemunhas que ainda
deporão, porquanto, como dito, trata-se de pessoa que demonstra afeição à
prática de delitos, o que ameaça, certamente, a tranqüilidade da população
ordeira, além do que nada evidencia que permanecerão no distrito da culpa,
atravancando a instrução criminal e pondo em risco a aplicação da lei penal.

Outrossim, impõe-se manter a ordem pública para que fatos
dessa natureza sejam coibidos de reiteração.

Acerca do fato, a materialidade é inconteste, eis que

comprovada nos autos.

Quanto à autoria, os indícios trazidos até o momento são aptos a

motivar o decreto cautelar.

Vejamos os seguintes precedentes do STJ:

I.Não é ilegal o encarceramento provisório
que se funda em dados concretos a indicar a
necessidade da medida cautelar, especialmente

em elementos extraídos da conduta perpetrada

pelo acusado, demonstrando a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal. (HC n.
126.912/SP, Ministra Maria Thereza de Assis

Moura, Dje 12/4/2010).



Quanto ao fato do paciente ser primário, ter residência fixa,
profissão definida e possuir bons antecedentes, não há qualquer obstáculo à
sua manutenção em cárcere, diante do atendimento aos pressupostos e

fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, conforme parecer ministerial, vota-se pela denegação
da ordem impetrada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, com voto. Participaram do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito
Pereira Filho, relator e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente o Desembargador
Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

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, Capital, 05 de fevereiro de 2015.

Des. Joás de^íwtcrPereira Filho

REI


