
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2014319-57.2014.815.0000 – Juízo da Vara
Única de Remígio
RELATOR:  Carlos Martins Beltrão Filho
1º IMPETRANTE:  Geannine de Lima Vitório Ferreira
2º IMPETRANTE: Adalberto Cavalcanti Vitório
3º IMPETRANTE: Juliana Dantas da Cunha Vitório
PACIENTE: Klébson Modesto dos Santos

HABEAS  CORPUS.  DECRETO  DE  PRISÃO
PREVENTIVA.  SUPOSTA PRÁTICA  DO CRIME
TIPIFICADO  NO  ARTIGO  157  DO  CP.
IRRESIGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO
ILEGAL. CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
CARACTERIZADO.  DECISÓRIO  MOTIVADO.
FUNDAMENTO COM FULCRO NA GARANTIA DA
ORDEM  PÚBLICA  E  CONVENIÊNCIA  DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  NECESSIDADE  DA
CUSTÓDIA DEMONSTRADA.  DENEGAÇÃO DA
ORDEM.

Não  há  que  se  falar  em  carência  de
fundamentação,  quando  a  decisão  objurgada
pronuncia-se sobre as questões de fato e de
direito,  especialmente  na  garantia  da  ordem
pública e na conveniência da instrução criminal.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em denegar a ordem, em harmonia
com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  impetrada  por
Geannine  de  Lima  Vitório  Ferreira,  Adalberto  Cavalcanti  Vitório  e  Juliana
Dantas da Cunha Vitório em favor de  Klébson Modesto da Silva, qualificado
inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto  constrangimento  ilegal
proveniente do Juízo da Vara Única da Comarca de Remígio (fls. 02/24).

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia
13/11/2014 por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 157
do CP e,  diante  da ausência  dos requisitos  legais  para  a  manutenção da
prisão, interpôs pedido de revogação de preventiva, o qual foi negado por
decisão carente de fundamentos concretos e do mínimo juízo de certeza.

Distribuído  o  processo  durante  o  plantão  judiciário,  fls.
43/44, o pedido liminar foi indeferido (fls. 45/46).

Solicitadas  as  informações  de  praxe  à  autoridade  dita
coatora  (fls.  48),  estas  foram  devidamente  prestadas  (fls.  51/59),
acompanhadas de cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente
comprobatória do histórico criminal dele em infrações contra o patrimônio.

Em  seguida,  foram  os  autos  à  consideração  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação do writ
(fls. 61/66).

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a concessão da ordem, com escopo
de  repelir  a  violação  ao  status  libertatis do  paciente,  em decorrência  do
suposto constrangimento ilegal resultante de sua custódia preventiva.

A inicial do mandamus se insurge contra a decisão judicial
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando a ausência de
fundamentação da mesma. 

No  entanto,  analisando, detidamente, o decisum
guerreado, percebe-se que tal decreto não restou carente de fundamentação,
pois foi escrito de forma direta, objetiva e contundente, demonstrando os
motivos do cárcere cautelar, razão por que atendeu aos requisitos legais para
tanto, trazendo o desenvolvimento fático e jurídico necessário ao fim
prisional.
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A Magistrada de primeiro grau inicia suas razões fazendo
breve relato sobre a regularidade na autuação do flagrante, não havendo que
se falar em relaxamento de prisão.

Continuando,  passa  a  analisar  a  presença  dos
pressupostos do art. 312 do CPP e verifica que não subsistem dúvidas acerca
da materialidade e autoria do delito.

E, sobre a garantia da ordem pública, explanou: 

“In  casu,  a  custódia  cautelar  está  justificada
para  garantir  a  ordem  pública,  evitando-se  a
prática  de  novos  crimes,  pois  analisando  os
antecedentes  criminais  acostados  aos  autos,
demonstrou  uma  propensão  ao  crime,  e,
portanto,  em  liberdade,  tudo  indica  que
continuará suas práticas delituosas. Assim, sua
custódia  mostra  a  presença  da  justiça,  sendo
garantia  do  fim  da  impunidade,  tão  comum
nessa região que vem sofrendo constantemente
de delitos dessa natureza.”

A fundamentação utilizada por ela é suficiente para afastar,
no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, em especial pela
necessidade de acautelar a ordem pública.

Ao fim, decreta a prisão preventiva por garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal. 

Em situação semelhante, já decidiu esta Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. Homicídio. Prisão preventiva.
Fundamentação suficiente. Garantia da ordem
pública.  Manutenção  do  Decreto  prisional  na
pronúncia.  Denegação  da  ordem.  Havendo
prova  da  materialidade  do  crime  e  indícios
suficientes  de  autoria,  bem como  estando  a
decisão  segregatória  suficientemente
fundamentada,  com  indicação  efetiva  da
necessidade da custódia, perde consistência a
alegação  de  constrangimento  ilegal.
Entendendo  o  julgador  de  1º  grau  que
subsistiam os motivos ensejadores da anterior
decretação  da  prisão  preventiva  do  acusado,
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manteve  fundamentadamente  a  segregação
cautelar  do  réu  na  decisão  de  pronúncia.
Ordem  denegada.  (TJPB;  HC
045.2011.001370-8/001;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito
da Silva; DJPB 18/09/2013; Pág. 12).

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  Violência
doméstica. Delito do art.  129, § 9º, do CPB,
com  redação  conferida  pela  Lei  nº
11.340/2006.  Prisão  em  flagrante  convertida
em  preventiva.  Alegação  de  ausência  dos
requisitos  legais,  de  desnecessidade  da
segregação  e  de  falta  de  motivação  no
Decreto.  Custódia  decretada  com  vistas  à
garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal e como forma de assegurar
a  aplicação  da  Lei  penal.  Decisão
suficientemente  motivada.  Atributos  pessoais
favoráveis. Irrelevância. Denegação da ordem.
“inexiste constrangimento ilegal na segregação
do  paciente  quando  o  Decreto  da preventiva
encontra fundamentação na garantia da ordem
pública, tendo a decisão indicado os fatos nos
quais se apoiava para estabelecer a constrição
processual. Não demonstrada a ilegalidade da
manutenção da prisão, denega-se o pedido de
devolução  da  paciente  à  liberdade.  (habeas
corpus  nº  70021309554,  terceira  câmara
criminal,  tribunal  de  justiça  do  RS,Rrelator:
Vladimir Giacomuzzi, julgado em 27/09/2007).
É pacífico,  na jurisprudência,  o entendimento
segundo o qual  eventuais  condições pessoais
do  paciente  não  impedem  a  decretação  ou
manutenção da custódia cautelar, se presentes
os  requisitos  do  art.  312  do  CPP.  Ordem
denegada.  (TJPB;  HC  999.2013.001.671-
3/001;  Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.
Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
21/08/2013; Pág. 18).

Por  fim,  vejamos  que  a  exigência  constitucional  de
fundamentação nas decisões judiciais não exige que cada decisão seja única.
Nada obsta que haja repetição de ideias e termos jurídicos nas mesmas.
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Por tais considerações, em harmonia com o bem-lançado
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem
mandamental.

 
É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator,  e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Manoel Henrique Serejo da Silva, 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, em 12 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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