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HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TENTADO.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM
PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO
DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO
CONSISTENTE.  FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
CONCRETOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE
DE  GARANTIA  DA  ORDEM PÚBLICA  E  POR
CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
REVOGAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.
CONCESSÃO  DA ORDEM.

-  a  segregação  cautelar,  medida  extrema
que implica sacrifício à liberdade individual,
deve se fundar em razões que demonstrem
a existência de motivos sólidos susceptíveis
de autorizar sua imposição.

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, em  conceder a ordem
mandamental,  para  revogar  o  decreto  de  prisão  preventiva,  em
harmonia com o parecer oral complementar da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de  habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrada pelo advogado  Valdiney Henrique da Silva, em favor
de Roberto Filho de Goes, qualificado inicialmente, alegando, para tanto,
suposto  constrangimento  ilegal  proveniente  do  Juízo  da  1ª  Vara  da
Comarca de Ingá/PB.

Narra a peça inicial  que o paciente está incurso nas
penas do art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, pela suposta prática do



delito ocorrido no dia 30 de setembro de 2014, na cidade de Ingá – PB,
por volta das 18:00h.

Consta  da  exordial  que  o  suposto  fato  delituoso  foi
provocado após uma discussão entre a vítima e o paciente, em que eles
faziam uso de bebidas alcoólicas na residência desta, logo após o conflito
verbal, e ante ameaça feita pela vítima ao paciente, esta, portando um
instrumento cortante (foice),  desferiu um golpe em desfavor  da vítima
chegando a atingir um dos membros superiores desta.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso na
Cadeia  Pública  de  Ingá/PB,  tendo  sido  preso  em flagrante,  o  qual  foi
convertido em prisão preventiva, decisão proferida pela MM. Juíza, na qual
fundamenta  a  permanência  do  ora  paciente  por  garantia  da  ordem
pública,  assim  como  a  instrução  processual,  sem  que  a  decisão  da
Magistrada tenha apresentado motivação, não preenchendo os requisitos
da medida cautelar da prisão referida, conforme estabelece o art. 312 do
CPP.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da presente
Ordem de Habeas Corpus. No mérito, requer seja definitiva a concessão
da ordem, expedindo-se em seu favor o alvará de soltura, mantendo-se o
acusado solto até a decisão final do feito. Subsidiariamente, pleiteia para
que  seja  concedida  uma  ou  mais  das  medidas  cautelares  diversas  da
prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitadas as informações de praxe, a d. Magistrada,
Dra.  Alessandra  Varandas  Paiva  Madruga  de  Oliveira  Lima,  através  do
Ofício nº 007/2015 (fl. 61) esclareceu que:

“em consulta ao sistema foi verificado que os autos
de  nº  0001168-37.2014.815.0201,  referente  ao
paciente Roberto Filho de Goes, está na Delegacia
de  Riachão  do  Bacamarte,  atendendo  urgente
diligência  ministerial,  desde  o  dia  19/12/2014,
razão  pela  qual  esta  magistrada  encontra-se
prejudicada  em  dar  maiores  detalhes  acerca  da
prisão do referido paciente.”

Liminar indeferida (fls. 63/64).

Através  do  Ofício  nº  60/2015,  de  fls.  69/70,  a  d.
Magistrada  apresentou  informações  complementares,  esclarecendo  o
seguinte:

“No dia  30 de setembro de 2014,  por  volta  das
18h30  foi  preso  em  flagrante  delito  ROBERTO
FILHO  DE  GOES,  vulgo  'PAI  JOAQUIM',  com  36
anos de idade, autuado por cometimento, em tese,
do crime tipificado no art. 121 c/c o art. 14, II, do
CP, tendo como vítima Luiz Henrique da Conceição.
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Ouvido na esfera policial, disse o flagranteado, em
síntese,  que  foi  convidado  pela  vítima  para
bebericar, tendo aceitado e no decorrer houve uma
discussão entre eles, tendo sido agredido por Luiz
Henrique,  que o ameaçou de morte  dizendo que
iria em casa pegar uma arma de fogo para matá-
lo. Mencionou o interrogado que foi até a sua casa,
se armou com uma foice e se dirigiu a casa de Luiz
Henrique, derrubando a porta e passou a golpeá-
lo, tendo a vítima corrido para o 1º andar da casa.
Acrescentou  dizendo  'que  a  intenção  do
interrogado era de matar a vítima pois a mesma
havia dito que iria pegar uma arma de fogo para
matar o interrogado'.

Há  informes  no  IP  ter  o  flagrado  dito  que  já
cumpriu  pena  no  estado  do  Rio  de  Janeiro  por
porte de arma e tráfico de drogas, tendo cumprido
quinze anos de prisão.

Segundo  relatos  dos  policiais  que  realizaram  a
diligência e a prisão de Roberto Filho de Goes, 'Que
no local do fato os populares não quiseram servir
como testemunha  por  medo  do  acusado,  pois  o
mesmo,  na  localidade,  tem  fama  de  valentão  e
perigoso'.

Os  autos  do  IP  foram  baixados  à  DEPOL  para
juntada  do  prontuário  médico  da  vítima,  sendo
devolvidos a este juízo em 30/01/2015.”

Em seguida, foram os autos remetidos à consideração da
douta Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação da
ordem de Habeas Corpus (fls. 72/75).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o presente  writ contra o decreto de prisão
preventiva, alegando  que a decisão da Magistrada carece de motivação,
não  preenchendo  os  requisitos  da  medida  cautelar  da  prisão  referida,
conforme  estabelece  o  art.  312  do  CPP.  Alternativamente,  requereu  a
concessão de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP.

Antes de discorrer sobre o assunto, transcrevo parte da
decisão impugnada, fls. 26/26-v:

“(...)
Assim, homologo o presente auto de prisão
em  flagrante,  eis  que  satisfeitas  as
formalidades  legais  pertinentes  e
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caracterizada  situação  de  flagrância
prevista no artigo 302 do CPP.
Mantenho por ora a prisão do flagrado, uma
vez que se fazem presentes seus requisitos
autorizadores. A materialidade delitiva e os
indícios de autoria restaram caracterizados
pelas  provas  orais  colhidas  no  auto  de
prisão  em  flagrante.  Mostra-se  necessário
garantir  a  ordem  pública,  bem  como  a
instrução  processual,  residindo  aqui  os
fundamentos para a prisão cautelar. Sendo
assim,  incabível  a  concessão  da  liberdade
provisória.”

De fato, as razões utilizadas na decisão que decretou o
enclausuramento  preventivo  do  réu,  apresenta  um  aspecto  genérico
evidente quando a D. Magistrada leva em consideração que “mostra-se
necessário garantir a ordem pública, bem como a instrução processual,
residindo aqui os fundamentos para a prisão cautelar”, sem discorrer, no
entanto, de forma concreta, em que consistem o risco à ordem pública
atribuído ao acusado e a conveniência da instrução criminal.

Data vênia ao entendimento da D. Juíza, da leitura do
decreto  de  prisão  preventiva,  não  enxergo  elementos  concretos  que
informem objetivamente os fundamentos da prisão do ora paciente. 

Em  se  tratando  de  prisão  processual,  a  garantia
constitucional da fundamentação do provimento judicial importa o dever
da  real  ou  efetiva  demonstração  de  que  a  segregação  atende  a  pelo
menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processual Penal.

Nos termos do citado art. 312 do CPP:

Art.  312.  A  prisão  preventiva  poderá  ser
decretada como garantia da ordem pública,
da  ordem econômica,  por  conveniência  da
instrução  criminal,  ou  para  assegurar  a
aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de
autoria.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  12.403,  de
2011).

Parágrafo  único.  A  prisão  preventiva
também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações
impostas  por  força  de  outras  medidas
cautelares (art. 282, § 4o).  (Incluído pela Lei
nº 12.403, de 2011).

Assim,  a  segregação  cautelar,  medida  extrema  que
implica sacrifício à liberdade individual,  deve se fundar em razões que
demonstrem a existência de motivos sólidos susceptíveis de autorizar sua
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imposição, o que não me parece ser o caso do decreto vergastado.

A  mera  referência  vernacular  à  ordem  pública  e  a
instrução processual, não tem a força de corresponder à teleologia do art.
312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, assiste razão ao impetrante haja vista
que a decisão combatida baseou-se em ilações genéricas da autoridade
coatora sobre a conduta do ora paciente.

De  fato,  o  delito  pelo  qual  o  paciente  está  sendo
acusado causa grande repugnância social, no entanto, o decreto prisional
carece de fundamentação válida, contrariando o disposto no art. 5º, inciso
LXI, da Constituição Federal1.

Assim,  analisando  o  pleito  à  luz  da  prova  pré-
constituída, denota-se que a infração em comento, apesar de ser grave,
não impede que seja concedida a liberdade provisória, ainda mais porque,
ao meu sentir, as razões apresentadas para justificar o decreto de prisão
preventiva,  data  vênia,  são  genéricas,  não  atendendo  a  teleologia
preconizada no art. 312 do CPP. 

Nesse  sentido,  tem  decidido  os  Tribunais,  senão,
vejamos:

93584292  -  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
DECRETO  PRISIONAL  NÃO  APONTOU
ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A
NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR.  Da
leitura  do  Decreto  prisional,  não  se  verifica,
especificamente  quanto  ao  paciente  elizar,
fundamentação concreta a embasar a custódia
do  paciente.  O  magistrado  não  apontou
elementos concretos, ainda que presentes nos
autos, para justificar a necessidade da prisão
cautelar  do  paciente.  Está  sedimentado  na
jurisprudência o entendimento de que não é
lícito  às  instâncias  superiores  suprir,  em
habeas  corpus  ou  recurso  da  defesa,  com
novas  razões,  a  falta  ou  deficiência  de
fundamentação da decisão penal impugnada.
Ordem  concedida.  (TJRS;  HC  81431-
95.2013.8.21.7000;  Candelária;  Terceira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Jayme
Weingartner  Neto;  Julg.  28/03/2013;  DJERS
22/04/2013)

1CF,  art.  5º,  LXI  -  ninguém  será  preso  senão  em  flagrante  delito  ou  por  ordem  escrita  e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou

crime propriamente militar, definidos em lei; (grifei)
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64531393  -  HABEAS  CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  POSSIBILIDADE.
DECRETO  PRISIONAL  INSUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. Requisitos autorizadores da
prisão  preventiva  não  evidenciados.
Constrangimento  ilegal  flagrante.  Ordem
concedida.  (TJSC;  HC  2013.000962-0;
Tubarão; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª
Substª  Cinthia  Beatriz  da  Silva  Bittencourt
Schaefer;  Julg.  26/02/2013;  DJSC
15/03/2013; Pág. 577)
   
10221351  -  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
CONSIDERAÇÃO  TÃO-SÓ  A  GRAVIDADE
ABSTRATA  DO  CRIME.  FUGA  DO
ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  AUSÊNCIA  DE
ADITAMENTO AO DECRETO DE PRISÃO. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Em  matéria  de  prisão  processual,  a  garantia
constitucional da fundamentação do provimento
judicial  importa  o  dever  da  real  ou  efetiva
demonstração  de  que  a  segregação  atende  a
pelo menos um dos requisitos do art.  312 do
código de processo penal. Sem o que se dá a
inversão  da  lógica  elementar  da  constituição,
segundo  a  qual  a  presunção  de  não-
culpabilidade é de prevalecer até o momento do
trânsito  em  julgado  da  sentença  penal
condenatória. 2. A mera referência vernacular à
garantia da ordem pública não tem a força de
corresponder à teleologia do art. 312 do CPP. Até
porque,  no  julgamento  do  HC  84.078,  o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu
inconstitucional a execução provisória da pena.
Na  oportunidade,  assentou-se  que  o
cumprimento antecipado da sanção penal ofende
o  direito  constitucional  à  presunção  de  não-
culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo que
tem  a  sua  força  quebrantada  numa  única
passagem  da  Constituição  Federal.  Leia-  se:
"ninguém será preso senão em flagrante delito
ou  por  ordem  escrita  e  fundamentada  de
autoridade  judiciária  competente,  salvo  nos
casos  de  transgressão  militar  ou  crime
propriamente militar, definidos em Lei " (inciso
LXI do art. 5º). 3. Esta nossa corte entende que
a  simples  alusão  à  gravidade  do  delito  ou  a
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expressões de mero apelo retórico não valida a
ordem de prisão cautelar. Isso porque o juízo de
que  determinada  pessoa  encarna  verdadeiro
risco à coletividade só é de ser feito com base no
quadro fático da causa e, nele, fundamentado o
respectivo Decreto de prisão cautelar. Sem o que
não  se  demonstra  o  necessário  vínculo
operacional entre a necessidade do confinamento
cautelar do acusado e o efetivo acautelamento
do meio social. 4. Ordem concedida. (STF; HC
101.705; BA; Primeira Turma; Rel.  Min. Ayres
Britto; Julg. 29/06/2010; DJE 03/09/2010; Pág.
90)  

No  mesmo  sentido,  encontra-se  precedente  desta
Corte:

56034568 - HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
CRIME,  EM  TESE.  PRISÃO  PREVENTIVA.
Garantia  da  ordem pública,  conveniência  da
instrução  criminal  e  aplicação  da  Lei  Penal.
Ausência  de  fundamentação  legal.
Inexistência  de  requisitos  autorizadores  da
segregação  cautelar.  Constrangimento  ilegal.
Ocorrência. Falta de fundamentação em fatos
concretos.  Primariedade,  residência  fixa,
emprego  definido.  Atributos  que  devem  ser
valorados.  Constrangimento  ilegal
evidenciado. Ordem concedida. Ao decretar a
prisão preventiva do réu, deve o magistrado
se pautar em fatos concretos que demonstrem
ameaça  à  ordem  pública  ou  econômica,
conveniência para a instrução criminal ou risco
à aplicação da Lei Penal, sob pena de, não o
fazendo,  incorrer  em constrangimento ilegal.
Em  se  tratando  de  medida  excepcional,  a
prisão preventiva deve ser decretada, apenas,
quando  devidamente  amparada  em  fatos
concretos, com a prova do crime e os indícios
suficientes  de  sua  autoria  e,  sobretudo,  se
presentes  os  requisitos  previstos  no  artigo
312  do  código  de  processo  penal.  As
condições  pessoais  favoráveis,  mesmo  não
sendo  garantidoras  de  eventual  direito  à
revogação  da  prisão  preventiva,  devem  ser
devidamente  valoradas,  quando  não
demonstrada  a  presença  de  requisitos  que
justifiquem a medida constritiva excepcional.
(TJPB; HC 999.2010.000926-8/001; Remígio;
Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
10/02/2011; Pág. 8)  
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Ademais,  vale  salientar  que,  analisando  os  autos  da
presente ação de Habeas Corpus, bem como em consulta realizada no
sistema do TJPB, não constam informações acerca do oferecimento da
Denúncia,  embora  a  prisão  em  flagrante  tenha  ocorrido  em  30  de
setembro de 2014. 

Não  estando  satisfeitos,  portanto,  os  requisitos
autorizadores  da  segregação  cautelar,  tenho  que  configurado  o
constrangimento  ilegal  da  decisão  ferreteada,  em face  da ausência  de
indicação efetiva da necessidade da custódia preventiva.

Por tais considerações, em desarmonia com parecer da
douta  Procuradoria  de  Justiça,  concedo  a  ordem  mandamental,
revogando  o  decreto  de  prisão  preventiva,  em  face  da  ausência  de
fundamentação.

Expeça-se o  alvará de soltura,  se por  outro motivo
não estiver preso o paciente,  sem prejuízo de eventual decreto de
prisão preventiva devidamente fundamentado.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva,  dele participando, além de mim, Relator, o Exmo. Sr.  Dr.  Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr.
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos) e o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito
Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o  Exmo. Sr. Dr.
Francisco 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, 24 de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
 Relator  
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