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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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HABEAS  CORPUS.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
PRETENDIDA  A  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  INDICATIVOS  DA  GRAVIDADE
CONCRETA DO CRIME E DA PERICULOSIDADE
DO PACIENTE. OFENSA À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.  OUTROS  DELITOS  COMETIDOS  EM
SITUAÇÃO  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS
NECESSÁRIOS AO EMBASAMENTO DA PRISÃO.
IRRELEVÂNCIA  DE  CONDIÇÕES  SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS.  SEGREGAÇÃO MANTIDA.  ORDEM
DENEGADA.

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.

2.   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.

3.  Condições  pessoais  favoráveis  como
residência  fixa  e  ocupação  lícita  não  são
suficientes  para  revogar  a  prisão  preventiva
quando  presente  qualquer  dos  requisitos
previstos  nos  arts.  312  e  313  do  Código  de
Processo Penal. III.

4.  A  modificação  promovida  pela  Lei
11.403/2011,  ao  trazer  medidas  cautelares
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diversas da prisão não garante direito subjetivo à
sua  aplicação.  Se,  devidamente  analisados  os
pressupostos  fáticos  e  comprovada  a
necessidade da prisão preventiva, não há o que
se falar em ilegalidade.

6. Ordem negada.

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, em negar a ordem, em harmonia com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar,  impetrada  por   Andrey  Oliveira  (OAB/PB  19.255),  em favor  de
Laércio Henrique da Silva, qualificado inicialmente, alegando, para tanto,
suposto constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da Vara de
Violência Doméstica da Comarca de Campina Grande/Pb (fls. 02-05).

Diz a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia
17 de dezembro de 2014, por haver, em tese, mantido em cárcere privado
sua ex-companheira Normélia Torres da Silva e um filho menor de idade, além
de praticar com a mesma, injúria, ameaça e estupro, infringido os termos dos
arts. 140, 147, 148 parágrafo 1º, inciso I e art. 213, todos do Código Penal.

A  prisão  em  flagrante  do  paciente  foi  convertida  em
preventiva  em 19/12/2014. 

Alega  o  impetrante  que  a  manutenção  da  prisão  do
paciente  é  arbitrária,  posto  que,  não  há  nos  autos,  sequer,  prova  da
materialidade do delito, constando, apenas, o depoimento da vítima como
elemento de convicção à justificar a privação de liberdade.

Aduz ainda, que o paciente é primário, de conduta ilibada,
além  de  entender  que  o  mesmo  não  satisfaz  nenhum  dos  requisitos
autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, aduzindo que tanto
o fumus boni iuris quanto o periculum in mora estariam presentes.

Por fim, pleiteia a concessão da liminar, com expedição do
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Alvará de Soltura.

Colacionou aos autos documentos (fls. 06-17).

Solicitadas as informações de praxe (fl. 22), estas foram
devidamente prestadas (fl. 25), comunicando a magistrada:

“(...)  Com  a  comunicação  da  prisão,  houve
neste Juízo a conversão em prisão preventiva,
proferida  em  19  de  dezembro  de  2014,
considerando a gravidade dos delitos imputados
e a necessidade de ser resguardada a produção
probatória,  livrando-a  de  qualquer  forma  de
coerção  ou  pressão  pelo  acusado,  e  de
preservação  da  ordem  pública,  evitando-se  a
reiteração  delitiva  e  garantindo  a  integridade
física da vítima”.

Conclusos os autos, vieram-me para apreciação da liminar.

Liminar indeferida às fls. 27-27/V. 

Instada a se manifestar,  a douta Procuradoria-Geral  de
Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 30/33)

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

É o relatório.

DECIDO

1. DO MÉRITO

1.1  DA  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO
DECRETO PREVENTIVO:

Conforme  relatado,  o  impetrante  aponta que  não  se
encontram  presentes  quaisquer  circunstâncias  autorizadoras  do  cárcere
cautelar, e que a manutenção da prisão preventiva do paciente é arbitrária,
posto que, não há nos autos, sequer, prova de materialidade do delito, o que
consta é, apenas, o depoimento da vítima como único elemento de convicção
à justificar a privação da liberdade do paciente. 
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Alega o impetrante, que o paciente reside no Município de
Lagoa Seca e  a suposta vítima no município de Queimadas, pugnando assim,
pela aplicação de medida diversa da prisão. 

Por outro lado, acrescenta que o paciente possui condições
pessoais favoráveis, não satisfazendo nenhum dos requisitos autorizadores da
segregação cautelar. 

Eis, em suma, os termos da pretensão mandamental, os
quais não merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas:

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 através do auto de prisão em
flagrante e pelas provas testemunhais colhidas.

Já  os  indícios  de  autoria  são  extremamente  fortes  e
contundentes, demonstrando que o paciente, teria cometido os delitos a ele
imputados.

Assim, entendeu o magistrado singular, com acerto, que
estavam presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva, com esteio no art. 330, II do CPP. 

Tratando-se de suposta prática de delitos previstos no art.
157,  §2º,  I  e  II,  todos  do  Código  Penal,  restou  preenchida  a  hipótese
prevista no art. 313, I.

Com relação às hipóteses autorizadoras da decretação da
prisão  preventiva,  o  magistrado  singular  vislumbrou  a  necessidade  de
garantia da ordem pública, justificando sua decisão com base na gravidade
dos  delitos  imputados,  a  necessidade  de  se  resguardar  a  produção
probatória,  livrando-a  de  qualquer  forma  de  coerção  ou  pressão  pelo
paciente/acusado, além de preservação da ordem pública,  evitando-se a
reiteração definitiva e garantindo a integridade física da vítima.

Dessa forma, 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.

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
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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”, “circunstâncias do fato” e
“condições pessoais” do indiciado ou acusado.

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:

“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)

“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)

Por esses motivos, entendeu o Pretor a quo, com acerto, que
estavam  presentes  os  pressupostos  autorizadores  da  prisão  preventiva,  no
intuito de preservar a ordem pública.

Ademais,  salienta  a  impetração,  além  dos  pontos
refutatórios acima debatidos, que a paciente possui todos os requisitos para
responder à ação penal  em liberdade,  já  que detém condições pessoais
favoráveis.

É de se observar que tais argumentos 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

HC nº 0000257-12.2015.815.0000       5/9



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

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).

Restando  suficientemente  fundamentada,  por  fatos
concretos, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente
como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal,
diante da patente materialidade e da existência indícios autoria, não há que
se falar em constrangimento ilegal

Portanto,  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.

Este também é o entendimento desta Câmara Criminal.
Vejamos:

“56071002  -  HABEAS  CORPUS.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  AGRESSÃO  FÍSICA  E  AMEAÇA.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  CONVERSÃO  EM
PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA  E  CONVENIÊNCIA  DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDAS
PROTETIVAS.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO
CÁRCERE.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  Restando
suficientemente  fundamentada,  por  fatos
concretos,  a  necessidade  de  manutenção  da
custódia cautelar do pacien- te como garantia da
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ordem pública e por conveniência da instrução
criminal,  diante da patente materialidade e da
existência indícios autoria, não há que se falar
em  constrangimento  ilegal.  A  existência  de
condições  pessoais  favoráveis  ao  paciente
(primariedade,  bons  antecedentes,  profissão
definida, residência fixa,  etc.  ),  por si  só, não
garante eventual  direito  subjetivo à revogação
da  prisão  preventiva.  (TJPB;  HC  0000001-
69.2015.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
12/02/2015; Pág. 19)”.

1.2  DAS  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA
PRISÃO:

O impetrante pleiteia, ainda, pela concessão de medidas
cautelares diversas da prisão.

Atualmente, a Lei n° 12.403/2011, em vigor desde o dia
4.7.2011, responsável por alterar 32 (trinta e dois) artigos do Código de
Processo Penal  (Decreto-Lei nº 3.689, de 3.10.1941), é a que trata sobre
prisão processual, medidas cautelares, fiança, liberdade provisória, além de
outras  providências  atinentes  à  matéria,  tendo  como  maior  novidade  a
criação de novas alternativas para reduzir os casos de prisão preventiva.

Com  esta  mudança  na  legislação  processual  penal,  a
prisão preventiva continua a ser a medida prevista para os processos que
envolvam crimes mais graves, praticados com dolo e puníveis com pena de
reclusão acima de 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP, com redação
dada  pela  Lei  nº  12.403/2011),  não  dependendo  de  outra  providência
cautelar anterior, o que ocorre no presente caso.

Com efeito, a partir do advento da Lei nº 12.403/11, a
prisão preventiva, que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa
a ser possível, somente, para crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo o juiz, ao receber o
Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no seguinte
artigo: 

"Art.  310.  Ao  receber  o  auto  de  prisão  em
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: 
I - relaxar a prisão ilegal; ou 
II  -  converter  a  prisão  em  flagrante  em
preventiva,  quando  presentes  os  requisitos
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constantes  do  art.  312  deste  Código,  e  se
revelarem  inadequadas  ou  insuficientes  as
medidas cautelares diversas da prisão; ou 
III - conceder liberdade provisória, com ou sem
fiança."

Desta forma, observa-se que, com as mudanças da nova
lei, a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser
oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade
ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se
segue: 

"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso,  as  medidas  cautelares  previstas  no  art.
319  deste  Código  e  observados  os  critérios
constantes do art. 282 deste Código." 

Contudo,  em  que  pese  a  possibilidade  de  fixação  de
medidas cautelares diversas da prisão, o MM. Magistrado a quo, analisando o
caso  concreto,  decidiu,  motivadamente,  pela  prisão  preventiva  do
paciente/acusado, por ser absolutamente necessária a segregação.

Assim, no presente caso, tendo sido o paciente preso em
flagrante  por  suposta  prática  de  manter  em  cárcere  privado  sua  ex-
companheira Normélia Torres da Silva e um filho menor de idade, além de
praticar, injúria,  ameaça e estupro  (arts. 140; 147; 148, parágrafo 1º, I;
213,  todos  do  CP),  entendo  não  ser  cabível  nenhuma  das  medidas
cautelares previstas na Lei n° 12.403/2011, diante da alta periculosidade
do agente e da gravidade em concreto da conduta atribuída ao paciente,
bem como,  como forma de  garantir  a  integridade  psíquica  e  física  das
vítimas.

Ante o exposto,  em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem mandamental.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim Relator, o Desembargador Joás de Brito
Pereira e o MM. Juiz de Direto Marcos William de Oliveira, convocado para
substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
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Sagres Macedo Vieira, 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 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  Relator
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