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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N.º 2014325-64.2014.815.0000 – Juízo da 1ª 
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande 
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Sergivaldo Cobel da Silva
PACIENTE: Allan Pereira Paes Maciel

HABEAS  CORPUS.  ARMA  DE  FOGO.
PREVENTIVA  DECRETADA  PARA  GARANTIA  DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE, EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS,
FOI PRESO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE PROTEÇÃO
DO PRÓPRIO MENOR INFRATOR. ALEGAÇÃO DE
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.  A  demonstração  de  que  o  paciente  é
primário,  com  bons  antecedentes,  com
residência  fixa  e  ocupação  lícita,  não  é
preponderante a ensejar sua soltura frente aos
requisitos  do  art.  312  do  CPP.  Denegação  da
ordem.

2.  A averiguação do cometimento de novo ato
infracional quando em cumprimento de medidas
socioeducativas  justifica,  inicialmente,  o
encarceramento, ante a necessidade de garantia
da ordem pública, comprometida pelo risco de
reiteração  delitiva  e,  principalmente,  pelo
quadro em que se insere o menor, que sinaliza a
real  necessidade  de  o  Estado  intervir,  com o
intuito  de  reeducá-lo  e  ressocializá-lo,
reintegrando-o à vida em sociedade.

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.
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RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Sergivaldo Cobel da Silva em favor de Allan Pereira Paes
Maciel, qualificado  na  peça  inicial,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande (fls. 02/08).

Em suas razões, aduz o impetrante que, em 11 de dezembro
de 2014, o paciente foi preso em flagrante como suspeito de portar uma arma
de fogo.

Tendo  requerido  sua  liberdade  provisória,  a  mesma  foi
indeferida  e  o  Magistrado  decretou  a  prisão  preventiva  em  decisão,  mas
“sequer leu o auto de prisão em flagrante, visto que trata-se de processo com
apenas 01 (um) acusado, que tem menos de 19 anos de idade, é trabalhador,
possuidor de bons antecedentes, ou seja, primário, mora no distrito da culpa e
se condenado for, terá sua pena substituída por pena restritiva de direito”, fls.
04.

Por  fim,  pleiteia  pela  concessão da liminar  para  que seja
revogada a ordem de prisão, com a concessão definitiva a final.

Solicitadas as informações de praxe (fls.  64), estas foram
devidamente  prestadas  (fls.  70),  oportunidade  em  que  o  Magistrado  de
primeiro  grau  afirmou  estar  demonstrado  na  decisão  as  provas  da
materialidade e os indícios de autoria.  E a prisão teve como fundamento a
garantia  da  ordem  pública,  notadamente  porque  ainda  estando  o  réu  em
cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de
serviços  à  comunidade,  aplicadas  quando  era  menor  de  idade,  voltou  a
delinquir,  existindo,  portanto,  risco  efetivo  à  ordem  jurídica  vigente  pela
reiteração contumaz em atos criminosos.

Liminar indeferida às fls. 72/73.

Em seguida,  foram os autos remetidos  à consideração da
douta  Procuradoria  de  Justiça  que,  em parecer,  opinou  pela  denegação  da
ordem (fls. 75/77). 

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
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constrangimento ilegal resultante da prisão provisória do mesmo.

Ao  paciente  está  sendo  imputada  a  conduta  análoga  à
prevista no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, em razão de ter
sido encontrado armado em frente a sua própria residência.

Inicialmente, ressalto que as alegações contidas na inicial do
writ acerca  de  termos  constantes  na  decisão  guerreada  referentes  a  dois
acusados, quando, na verdade, o processo diz respeito a apenas um réu, não
possuem o condão,  por  si  só,  de  invalidá-la;  já  que do contexto  se  extrai
perfeitamente que o decreto de prisão preventiva trata, sim, do paciente Allan
Pereira Paes Maciel.

Consoante as informações prestadas pelo Magistrado de 1º
grau,  a  prisão  teve  como  fundamento  a  garantia  da  ordem  pública,
notadamente  porque  ainda  estando  o  réu  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade,
aplicadas quando era menor de idade, voltou a delinquir, existindo, portanto,
risco  efetivo  à  ordem  jurídica  vigente  pela  reiteração  contumaz  em  atos
criminosos.

A  averiguação  do  cometimento  de  novo  ato  infracional
quando em cumprimento de medidas socioeducativas justifica, inicialmente, o
encarceramento,  ante  a  necessidade  de  garantia  da  ordem  pública,
comprometida pelo risco de reiteração delitiva e, principalmente, pelo quadro
em que se insere o menor, que sinaliza a real necessidade de o Estado intervir,
com  o  intuito  de  reeducá-lo  e  ressocializá-lo,  reintegrando-o  à  vida  em
sociedade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  ATIPICIDADE.  ARTEFATO
DESMUNICIADO.  IRRELEVÂNCIA.  TRANCAMENTO
DA  AÇÃO  PENAL.  INVIABILIDADE.  REITERAÇÃO
NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. INEFICÁCIA
DAS  MEDIDAS  ANTERIORMENTE  APLICADAS.
VULNERABILIDADE  DO  MENOR.  INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA. ADEQUAÇÃO. O mero porte de arma
de  fogo  de  uso  permitido,  ainda  que
desmuniciada, viola o preceito do art. 14 da Lei nº
10.826/2003,  por  se  tratar  de  delito  de  mera
conduta  ou  de  perigo  abstrato,  cujo  objeto
imediato é a segurança coletiva. Precedentes do
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STJ. Mostra-se inviável o pedido de trancamento
da ação por atipicidade material da conduta, sob o
argumento de que inexiste  lesividade em portar
arma  de  fogo  sem  munição,  isso  porque  a
ofensividade  social  é  intrínseca  ao  tipo.  É
adequada  a  internação  provisória  para
garantia  da  ordem  pública  e  proteção  do
próprio  menor  infrator,  afastando-o  da
condição  de  vulnerabilidade  em  que  está
inserido  e  proporcionando-lhe  meios  para
mudança  de  comportamento,  diante  da
gravidade concreta dos fatos e considerando
que medidas  socioeducativas  anteriormente
aplicadas  não  foram eficazes  para  evitar  o
cometimento de novo ato infracional. Habeas
corpus  conhecido.  Ordem denegada.  (TJDF;  Rec
2014.00.2.013764-6;  Ac.  803.723;  Segunda
Turma Criminal; Rel. Des. Souza e Ávila; DJDFTE
22/07/2014; Pág. 229). Grifos nossos.

A defesa destaca, ainda, que o paciente é indiciado primário,
de bons antecedentes, com residência fixa e profissão lícita, possuindo direito à
revogação da prisão preventiva.

No entanto, estes argumentos não elidem a prisão provisória
se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, assim se pronunciam as Cortes Superiores:

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  PREVISTO  NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. […] 4. É cediço o
entendimento desta corte no sentido de que
a  existência  de  condições  pessoais
favoráveis  não  impede  a  manutenção  da
segregação cautelar,  quando presentes  os
requisitos  legais,  como se  dá na  hipótese
dos  autos. 5.  […]  6.  Ordem  não  conhecida.
(STJ; HC 293.117; Proc.  2014/0092559-3; AL;
Quinta Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
DJE 27/06/2014). Grifos nossos.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO.  PRISÃO  PROCESSUAL

Habeas Corpus 2014325-64.2014.815.0000                                  CMBF - Relator             4



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

(CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA).
QUANTIDADE  DE  DROGA  APREENDIDA  NA
HIPÓTESE.  CERCA  DE  VINTE  QUILOS  DE
COCAÍNA.  CONSTRIÇÃO  CAUTELAR
SOBEJAMENTE  FUNDAMENTADA  NA  GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME
APROFUNDADO  DE  PROVAS  NA  VIA  ELEITA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO,  DESPROVIDO.  1.  […]  4.  As
condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita  e  residência  fixa,  não têm o condão
de,  por  si  sós,  desconstituir  a  custódia
antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos  de  ordem  objetiva  e  subjetiva
que  autorizem  a  decretação  da  medida
extrema. 5. A alegação concernente à negativa
de  autoria  demanda  o  reexame  da  matéria
fático-probatória,  sendo  imprópria  na  via  do
habeas  corpus,  remédio  de  rito  célere  e  de
cognição  sumária.  6.  Recurso  parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ;
RHC 44.238; Proc. 2014/0004250-0; MG; Quinta
Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 24/06/2014).
Grifos nossos.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO  E
EXPLOSIVOS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  GRAVIDADE
CONCRETA.  PERICULOSIDADE  DOS  AGENTES.
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM
PÚBLICA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  SEGREGAÇÃO  JUSTIFICADA  E
NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. […] 2.
Condições pessoais favoráveis não têm, em
princípio,  o  condão  de,  isoladamente,
revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos  suficientes  a  demonstrar  a
necessidade  da  custódia. Excesso  de  prazo.
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Matéria  não  apreciada  pela  corte  de  origem.
Incompetência. Supressão de instância. Recurso
não  conhecido  neste  ponto.  1.  […]  2.  Recurso
parcialmente  conhecido  e,  nesta  extensão,
improvido.  (STJ;  RHC  44.647;  Proc.
2014/0013772-5;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Jorge Mussi; DJE 20/06/2014). Grifos nossos.

Fiel  a  essas  considerações  e  a  tudo  mais  que  dos  autos
consta, denego a ordem.

É o meu voto.

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

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 03 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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