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HABEAS CORPUS nº 2013606-82.2014.815.0000 – 1ª Vara Criminal
da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Adailton Raulino Vicente da Silva (OAB/PB 11.612) e Thiago
Vieira Marinho (OAB/PB 20.403)
PACIENTE: Fábio Adriano Cavalcanti Sebadelhe Carballo

HABEAS  CORPUS.  DECRETO  PREVENTIVO.
ROUBO  MAJORADO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  NO  DECRETO  PREVENTIVO.
INSUBSISTÊNCIA.  DECRETO  PREVENTIVO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA
ORDEM  PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DA
CONDUTA.  INVIABILIDADE  DAS  MEDIDAS
CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS  DO
PACIENTE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
CARACTERIZADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não há carência de fundamentação quando a
decisão  objurgada  pronuncia-se  sobre  as
questões  de  fato  e  de  direito,  exprimindo  o
sentido  geral  do  julgamento,  esclarecendo  de
forma inconteste quais as causas ensejadoras do
decreto de prisão preventiva,  ainda mais  se  o
crime praticado demonstra ser grave e desponta
a  periculosidade  do  paciente,  no  que  buscou
evitar a reiteração infracional, garantido, assim,
a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal.

2.  As  instâncias  ordinárias,  com  expressa
menção  à  situação  concreta,  demonstraram a
presença dos pressupostos da prisão preventiva,
razão pela qual entendo não ser possível,  por
hora,  a  aplicação  de  quaisquer  das  medidas
cautelares  alternativas  à  prisão,  elencadas  na
nova redação do art. 319 do Código de Processo
Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

3. A demonstração de que o paciente é detentor
de primariedade, bons antecedentes, residência
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fixa  e  ocupação  lícita  não  é  preponderante  a
ensejar  sua  soltura  frente  à  perseguida
preservação da ordem pública.

4. Ordem denegada.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus, acima identificados,

A C O R D A  a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do  Estado da  Paraíba,  à  unanimidade,  em denegar  a  ordem,  nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de  Habeas  Corpus,  com pedido de
liminar,  impetrada  pelos  Beís.  Adailton  Raulino  Vicente  da  Silva  (OAB/PB
11.612) e Thiago Vieira Marinho (OAB/PB 20.403), com supedâneo no  art.
5°, LXVIII da Constituição Federal 88, c/c os arts. 647 e 648, I e IV, ambos
do  Código  de  Processo  Penal,  em  favor  de  Fábio  Adriano  Cavalcanti
Sebadelhe  Carballo,  qualificado  na  inicial  e  presos  em  flagrante,  pela
prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, I e II, do Código
Penal, alegando, para tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente da
1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PB (fls. 02/12).

Aduz, em síntese,  que a decisão que decretou a prisão
preventiva é nula por não estar devidamente fundamentada além de não se
manifestar a respeito das medidas cautelares diversas da prisão. 

Alega,  ainda,  que  o  paciente  é  primário,  possui
residência fixa, trabalho honesto, de modo que faria jus a concessão de
medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão de liminar, para que O
paciente seja posto em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.

Colacionou aos autos os documentos de fls. 13/47.

Nas  informações  solicitadas  (fls.  55/62),  a  autoridade
coatora  informou  que  o  paciente  fora  preso  em flagrante  após  assaltar
passageiros  de  um  ônibus,  na  Av.  Oceano  Atlântico,  no  bairro  de
Intermares. Mencionou, ainda, que a prisão em flagrante fora convertida
em preventiva pelo juiz plantonista, tendo, os autos, sido enviados para
aquela comarca.

HC nº 2013606-82.2014.815.0000 C.M.B.F.      2/8



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relatou, ainda, que no dia 09.12.2014, prolatou decisão
declinando  de  sua  competência  para  uma  das  varas  da  Comarca  de
Cabedelo, por entender que, tendo o crime, sido praticado naquela urbe,
deveria ser processado na comarca a qual pertencente. 

Petição  de  fls.  65/71,  em  que  relata  pedido  de
relaxamento  da prisão   tendo em vista  que  o  decurso  do  prazo  de  15
(quinze)  dias  sem  que  o  inquérito  policial  tenha  sido  encaminhado  à
autoridade judiciária. 

Liminar indeferida às fls. 71/74.
 
Instada a se manifestar,  a douta Procuradoria-Geral  de

Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 77/80)

Conclusos  os  autos,  coloquei-os  em  mesa  para
julgamento.

Informações  da  autoridade  dita  coatora,  às  fls.  90/91,
informando que a denúncia fora recebida em 15.01.2015 e a defesa prévia
fora apresentada em 05.02.2015, sendo aprazado a audiência de instrução
e julgamento.

É o relatório.

DECIDO

Alega, o impetrante, que a autoridade coatora decretou a
medida preventiva sem fundamentação, pois não se reportou à nenhum
elemento concreto constante nos informes policiais, ferindo o princípio da
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, X, da CF).

Como se vê  das  peças  trazidas  pela  impetração  e  dos
termos das informações da autoridade dada como coatora, a materialidade
do  delito  restou  devidamente  comprovada  e  os  indícios  de  autoria  são
extremamente fortes e contundentes, uma vez que, conforme informado
pelo impetrante, o próprio réu confessou a prática do delito a ele imputado.

Entendeu o magistrado singular, com acerto, que estavam
presentes os pressupostos autorizadores do cárcere cautelar, no intuito de
evitar  o  cometimento  de  novos  delitos  (garantia  da  ordem  pública),  a
aplicação  da  lei  penal  e  por  conveniência  da  instrução  criminal,
pronunciando-se  sobre  as  questões  de  fato  e  de  direito,  exprimindo  o
sentido  geral  do  julgamento  e  esclarecendo de  forma inconteste  qual  o
motivo ensejador da custódia preventiva, além de garantir a aplicação da lei
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penal.

O  Juiz  coator,  levou  em  consideração  a  não  apenas
gravidade em concreto da conduta, como a utilização da arma de fogo pelo
indiciado,  como também as condições pessoais do agente,  estudante do
curso de Direito  de uma conhecida universidade Paraibana,  o  que torna
ainda mais reprovável a conduta a ele imputada.

Atualmente, a periculosidade do agente e a gravidade do
crime estão em voga no processo penal, servindo, hoje, de parâmetro para
as  devidas  diferenciações  individualizadoras  que  cada  caso  requer  no
contexto  prisional.  A  título  de  exemplo,  com  a  reforma  do  Código  de
Processo Penal pela Lei n° 12.403/2011, o novo teor do inciso II do seu art.
282  deixou  claro  que,  para  aplicação  das  medidas  cautelares,  deve-se
observar a adequação da medida à gravidade do crime.

Além  disso,  o  Supremo  Tribunal  Federal  e  o  Superior
Tribunal  de  Justiça  já  mudaram  seus  discursos  com  relação  à  prisão
preventiva, considerando, agora, a periculosidade do agente e a gravidade
do  delito  como  fatores  decisivos  para  custodiar,  provisoriamente,  um
infrator penal. In verbis:

“Este  supremo  tribunal  assentou  que  a
periculosidade  do  agente  evidenciada  pelo
modus operandi, o risco concreto de reiteração
criminosa  e  a  ameaça  a  testemunhas  são
motivos idôneos para a manutenção da custódia
cautelar.” (STF - HC 113793 – Relª Minª Cármen
lúcia – 2T – DJU 28-05-2013).

“A  prisão  cautelar  mostra-se  suficientemente
motivada para a garantia da instrução criminal e
para  a  preservação  da  ordem  pública.  Isso
diante da periculosidade do paciente, verificada
pelo  modus  operandi  mediante  o  qual  foi
praticado o delito [...].” (STF - HC 111.756/SP –
2ªT  -  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski  -  J.
15/05/2012 - DJE 06/08/2012, p. 66)

“No  caso  em  apreço,  a  custódia  cautelar
encontra  fundamentação  idônea,  pois  as
instâncias  ordinárias  também  ressaltaram  a
necessidade  da  medida  constritiva  para  a
garantia da ordem pública, ante a gravidade em
concreto  das  ações  delituosas  que  denota  a
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perniciosidade  social  da  conduta  e  risco
concreto  de  reiteração  delitiva.  5.  Recurso
desprovido.” (STJ - RHC 36.377/RS – 5T – Relª
Minª Laurita Vaz - DJE 25/11/2013)

“Não há falar em constrangimento ilegal quando
a custódia cautelar está devidamente justificada
na  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  da
gravidade concreta do delito em tese praticado
e  da  periculosidade  do  agente,  bem
demonstradas pelo modus operandi empregado.
[...].” (STJ - HC 246.960/MG – 5ªT - Rel. Min.
Jorge  Mussi  -  Julg.  06/11/2012  -  DJE
05/12/2012)

Assim, pelo  modus operandi, além do uso de uma arma
de  fogo  e  da  participação  de  outro  infrator,  avulta,  de  fato,  a  alta
periculosidade do paciente.

Tal conduta é, concretamente, reprovada e perturbadora
da  ordem  pública,  visto  colocar,  constantemente,  em  risco  a  paz  da
sociedade, que vê a criminalidade crescendo todos os dias.

Então, percebe-se que o paciente se trata de uma pessoa
de  alta  periculosidade,  e  a  gravidade  em  concreto  da  sua  conduta
demonstra, de fato, a presença do periculum libertatis, merecendo, assim,
permanecer preso provisoriamente.

Por essas razões, entendeu o Pretor singular, com acerto,
que estavam presentes os pressupostos autorizadores do cárcere cautelar, no
intuito de preservar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei
penal.

Portanto,  não  obstante  implique  sacrifício  à  liberdade
individual,  vislumbro  que  o  decreto  de  prisão  preventiva  encontra-se
fundamentado, eis que atende, sobremaneira, ao contido no art. 93, IX, da
Carta  Magna,  preenchendo,  pois,  aos  pressupostos  autorizadores  do
comentado art. 312 do CPP.

Nesse  sentido,  vejamos  os  recentes  julgados  dos
Colendos STF e STJ, in verbis:

“A  prisão  cautelar  mostra-se  suficientemente
motivada para a garantia da instrução criminal e
para  a  preservação  da  ordem  pública.  Isso
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diante da periculosidade do paciente, verificada
pelo  modus  operandi  mediante  o  qual  foi
praticado o delito [...].” (STF - HC 111.756/SP –
2ªT  -  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski  -  J.
15/05/2012 - DJE 06/08/2012, p. 66)

“Não há falar em constrangimento ilegal quando
a custódia cautelar está devidamente justificada
na  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  da
gravidade concreta do delito em tese praticado
e  da  periculosidade  do  agente,  bem
demonstradas pelo modus operandi empregado.
[...].” (STJ - HC 246.960/MG – 5ªT - Rel. Min.
Jorge  Mussi  -  Julg.  06/11/2012  -  DJE
05/12/2012)

No tocante à nulidade da decisão guerreada pelo simples
fato de não haverem sido ponderadas as medidas cautelares diversas da
prisão, tal pleito tampouco merece guarida. Isto porque a decisão analisou
de  forma  expressa  e  levando  em  consideração  elementos  concretos  a
necessidade da prisão preventiva, razão pela qual qualquer medida cautelar
diversa do encarceramento preventivo seria insuficiente. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO
PREVENTIVA.  TESE  DE  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  AUTORIZADORES  DA  PRISÃO
CAUTELAR.  RECORRENTE  FORAGIDA.
GARANTIA  DA  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.  A  custódia  cautelar  está  devidamente
fundamentada  na  necessidade  de  garantia  da
aplicação  da  lei  penal,  em  razão  de  a
Recorrente,  denunciada  "por  ter,  em  tese,
fornecido  considerável  quantidade  de
entorpecentes  a  um  detento  da  Casa  de
Custódia  de  Itaperuna,  durante  uma  visita",
encontrar-se foragida,  o que revela sua nítida
intenção de se furtar à persecução criminal do
Estado e justifica sua segregação cautelar.
2.  As  instâncias  ordinárias,  com  expressa
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menção  à  situação  concreta,  demonstraram a
presença dos pressupostos da prisão preventiva,
razão pela qual entendo não ser possível,  por
hora,  a  aplicação  de  quaisquer  das  medidas
cautelares  alternativas  à  prisão,  elencadas  na
nova redação do art. 319 do Código de Processo
Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.
3. Recurso desprovido.
(RHC  45.668/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA TURMA,  julgado  em 06/05/2014,  DJe
13/05/2014)

Ademais,  salienta  a  impetração,  além  dos  pontos
refutatórios acima debatidos, que o paciente possui todos os requisitos para
responder à ação penal  em liberdade,  já  que detém condições pessoais
favoráveis,  por  ser  primário,  não  ter  antecedentes  criminais,  possuir
residência fixa e trabalho certo.

Todavia, ainda que as alegações trazidas pela impetração
fossem verídicas, é de se observar que velejam em águas contrárias ao que
preconiza a jurisprudência dominante, senão vejamos:

“Presentes  os  pressupostos  processuais  que
autorizam a decretação da prisão preventiva, as
circunstâncias  de  ser  o  réu  primário,  possuir
bons  antecedentes  e  residência  fixa  não
obstam,  por  si  só,  a  sua  decretação.  Ordem
conhecida e denegada” (RDJ 14/341 – TJAP).

“Embora  possa  ser  o  réu  primário  e  de  bons
antecedentes, pode deixar de lhe ser concedida
a  liberdade  se  persistirem  os  motivos  que
justificaram a prisão provisória.” (STF – RHC –
Rel. Aldir Passarinho – RT 599/448)

“Condições  pessoais  favoráveis  não  são
garantidoras  de  eventual  direito  subjetivo  à
liberdade provisória,  quando a necessidade da
prisão é recomendada por outros elementos dos
autos.  Recurso  desprovido.”  (STJ  –  RHC
200401422766 – (16697 MG) – 5ª T. – Rel. Min.
Gilson Dipp – DJU 13.12.2004 – p. 00381).

Ante o exposto,  em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço da ordem mandamental quanto
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ao primeiro fundamento e a denego quanto ao segundo.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator,  Marcos William
de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos) e o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Paulo Barbosa
de Almeida, 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 19 (dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 24 de Fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  Relator
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