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HABEAS  CORPUS.  DECRETO  PREVENTIVO.
SUPOSTOS CRIMES DE  RECEPTAÇÃO,  DE  USO DE
DOCUMENTO  FALSO  E  FALSA  IDENTIDADE.  ARTS.
180,  304  E  307  DO  CP.  ALEGADA  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO E  DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO
CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA À
LUZ  DO  ART.  312  DO  CPP.  PACIENTE  PRESO  EM
FLAGRANTE.  NECESSIDADE  DEMONSTRADA.  RÉU
QUE  RESPONDE  A  VÁRIAS  AÇÕES  PENAIS,
INCLUSIVE,  POR  CRIMES  HEDIONDOS.  NÍTIDO
PERTURBADOR  DA  ORDEM  PÚBLICA.  ALTA
PERICULOSIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  COAÇÃO
ILEGAL. DENEGAÇÃO.

1. Não há que se falar de falta de fundamentação e
de  justa  causa,  quando  a  decisão  objurgada
pronuncia-se  sobre  as  causas  ensejadoras  do
decreto  preventivo,  ainda  mais  se  o  paciente
responde  a  várias  ações  penais,  inclusive,
constando  de  crimes  equiparados  a  hediondo,  e
desponta alta periculosidade, no que buscou evitar
a reiteração infracional, garantido, assim, a ordem
pública e a conveniência da instrução criminal.

2.  Torna-se  incabível,  em  face  do  paciente,  a
substituição  da  prisão  preventiva  por  qualquer
outra  medida  cautelar  alternativa  à  prisão,  visto
ser ele renitente na prática delitiva, situação que
colide com os pressupostos do art. 282 do CPP, os
quais  buscam evitar  o  cometimento  de  infrações
penais,  o  perigo  de  ineficácia  dessas  medidas
alternativas,  bem  ainda  por  não  ser  condizente
com as suas condições pessoais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,
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ACORDA 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 ação de  habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo  Bel. Gilson Fernandes Medeiros (OAB/PB 2.331), com base no
art. 5°, LXVIII, da Carta Federal/88 e nos arts. 647 e 648, I e II, do CPP, em favor
de  Ruandson  Cavalcanti  Rodrigues,  qualificado  na  inicial  e  denunciado,  pela
prática, em tese, dos crimes dos arts. 180, 304 e 307 do CP, por ter sido preso em
flagrante com uma motocicleta furtada e com a documentação falsa desse veículo,
alegando,  para tanto,  suposta  coação ilegal  do Juízo  da 3ª  Vara  Regional  de
Mangabeira da Comarca da Capital/PB (fls. 2-15).

Aduz, em síntese, o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante no dia 16.11.2014, quando estava na garupa da motocicleta Phoenix, cor
preta, 50 cilindradas, que tinha tomado emprestado do seu vizinho, e que tal
veículo foi comprado através de um anúncio da internet, conquanto a moto tinha
ocorrência de roubo, no que foi indiciado nos termos dos arts. 180 e 304 do CP.

Argumenta, também, que a autoridade judicial, ao converter a
prisão em flagrante em medida preventiva, não fundamentou a decisão, pois se
baseou apenas na reincidência e periculosidade do paciente, sem elencar, de forma
concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, bem como os do art. 319 do mesmo
Diploma Legal, referentes a outras medidas alternativas à prisão, de modo que não
pode haver a permanência da segregação apenas por conta do estado flagrancial,
sem um exame aprofundado da necessidade da referida conversão prisional.

Alega, ainda, que o magistrado, ao decretar a preventiva, deve
indicar sua necessidade e adequação, além dos motivos pelos quais as demais
medidas cautelares pessoais não são suficientes para a situação legal, afirmando,
ainda, que as condutas praticadas são destituídas de violência ou grave ameaça,
tornando-se  a  custódia  desproporcional  e  sem  justa  causa,  até  porque  a
reincidência não é motivo válido para justificar o cárcere cautelar, que é a última
medida a ser adotada, diante do implemento da Lei n° 12.403/2011.

Por fim, requer a concessão de liminar para expedir alvará de
soltura em favor do paciente, para que responda ao processo em liberdade.

Com a inicial, colacionou a documentação de fls. 16-63.

Nas informações (fls. 71-73), o Juiz dito coator comunicou que
o paciente foi indiciado nos termos dos arts. 180 e 304 do CP, mas a denúncia o
incursionou nos arts. 180, 304 e 307 do CP, e que, quando preso em flagrante, se
identificou  como  “Wandson  Max  da  Silva  Rodrigues”,  analfabeto  (colocou  a

Habeas Corpus n° 2013999-07.2014.815.0000                                    CMBF - Relator               2/8



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

impressão digital), filho de pai não declarado e de Roseane Rodrigues, nascido em
8.3.1996,  sendo  que,  ao  requerer  a  liberdade  provisória,  juntou  cópias  de
documentos, de onde constam que seu nome é Ruandson Cavalcanti Rodrigues,
filho de Rose Anne Cavalcanti Rodrigues, nascido em 8.3.1994, havendo assinatura
na carteira, situação que caracterizou, em tese, o crime de falsa identidade.

Noticiou, outrossim, que a prisão preventiva foi decretada para
garantir a ordem pública, pois o paciente é portador de periculosidade, tratando-se
de réu recalcitrante na prática de crimes e que já demonstrou que solto tende a
cometer outros delitos, no que buscou evitar a continuação delituosa, asseverando
que a hipótese não cabe as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida às fls. 75-76v.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, no Parecer de fls. 78-86, opinou pela denegação da ordem.

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

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o impetrante se insurge contra o decreto
de prisão preventiva em face do paciente, por ser desfundamentado e ausência de
justa  causa,  pois  entende  que  não  estão  presentes,  de  forma  concreta,  os
requisitos  do  art.  312  do  CPP,  requerendo,  assim,  a  revogação  da  custódia
provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura ou a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, a teor do art. 319 do CPP.

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

Como  é  sabido,  a  constrição  antecipada,  como  ato  de
coerção  processual  antecedente  à  decisão  condenatória,  é  uma  medida
excepcional que compromete o  jus libertatis e o  status dignitatis do cidadão,
devendo  ser  aplicada  quando  absolutamente  indispensável  e  imperiosa  à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à segurança
da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

1.)  Da  falta  de fundamentação e de justa  causa do
decreto preventivo, pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP:

Analisando, detidamente, o decreto preventivo (fls. 61/61v-
63/63v), percebe-se que, da ilação extraída, tal decisão não restou carente de
fundamentação, estando longe disso,  pois  foi  escrito em 3 (três) laudas em
frente  e  verso,  de  forma  direta,  objetiva  e  contundente,  demonstrando  os
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motivos do cárcere cautelar, razão por que atendeu aos requisitos legais para
tanto e à nova orientação jurisprudencial, trazendo o desenvolvimento fático e
jurídico necessário ao fim prisional.

Desse modo, basta observar que, após converter a prisão em
flagrante em medida preventiva, mesmo instante em que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, com os peculiares fundamentos às fls.  61/61v-63/63v, o
MM. Pretor inquinado de coator iniciou sua decisão com minucioso relatório,
narrando os acontecimentos fáticos com a respectiva capitulação punitiva dada
ao paciente e, ainda, mencionou a excepcionalidade e a necessidade da medida
preventiva,  com os  seus  pressupostos,  no  que  demonstrou  a  existência  da
materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, tanto que fundamentou o
ato prisional apoiada nos fatos e na vida pregressa delituosa do paciente.

Desse modo, buscou o douto Juiz garantir a ordem pública,
eis  que  a  prática  conjunta,  em tese,  dos  crimes  de receptação,  de  uso  de
documento falso e falsa identidade demonstram peculiar  gravidade, além de
justificar sua decisão para impedir que o paciente volte a delinquir, perturbando
a paz social, diante do fato de que ele responde a várias ações penais, havendo
duas por tráfico de drogas e uma por roubo, evidenciando a sua acentuada
periculosidade e inclinação para o crime.

Ademais,  o  magistrado  demonstrou  a  ardilosidade  do  réu,
quando foi preso em flagrante e não estava com os documentos pessoais, ao se
identificar  à  autoridade  policial  com  outro  nome,  dizendo  que  se  chamava
“Wandson Max da Silva Rodrigues, analfabeto (colocou a impressão digital), filho
de pai não declarado e de Roseane Rodrigues, nascido no dia 08.03.1996 [...]”. Em
seguida, descortinou tal falácia, visto que a Defesa dele, ao requerer sua liberdade
provisória, juntou cópias de documentos pessoais, de onde constam que seu nome
é  Ruandson  Cavalcanti  Rodrigues,  filho  de  Rose  Anne  Cavalcanti  Rodrigues,
nascido em 08.03.1994, e que havia a sua assinatura na carteira.

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
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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  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)

Ora, pela vida pregressa do paciente, que ostenta responder a
várias ações penais, inclusive com crimes equiparados a hediondo, e que, mesmo
assim, continuou praticado delitos, como os em referência, de modo que ele vem
atentando, sucessivamente, contra a ordem pública, sendo, de fato, uma pessoa
de alta periculosidade e, diga-se de passagem, foi preso em flagrante.

Tais  condutas  são,  concretamente,  reprovadas  e
perturbadoras da ordem pública, visto colocar, constantemente, em risco a paz
da sociedade, que vê a criminalidade crescendo todos os dias, razão pela qual
os fundamentos do decreto preventivo, com base na reiteração criminosa do
paciente, se apresentam que inteira propriedade, pois se o réu continuar solto,
é quase ou uma certeza do cometimento de novos delitos.
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Então, percebe-se que o paciente se trata de uma pessoa
perigosa, e a gravidade em concreto de suas condutas demonstram, 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,  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, mormente por discorrer sobre as questões de fato
e de direito, exprimindo o sentido geral do julgamento e esclarecendo de forma
inconteste qual o motivo ensejador da segregação provisória.

Assim sendo, não há que se falar da falta de fundamentação
e de justa causa, eis que o decreto invectivado bem demonstrou a necessidade
da custódia provisória, com base em elementos concretos e na gravidade das
reiteradas  supostas  condutas  praticadas,  bem  como  na  existência  da
materialidade  do  crime,  nos  indícios  suficientes  de  autoria  e  no  fato  de  o
paciente ter sido preso em flagrante e ser de alta periculosidade, como ainda
por querer a regular tramitação do processo.

Vale ressaltar que, para adoção da medida preventiva, não
se exige a mesma certeza necessária a um juízo condenatório,  por incidir o
princípio do in dubio pro societate.

Em verdade, recomenda a norma penal que a prisão preventiva
deva ser decretada pela segurança da ordem pública, esta consubstanciada na
prevenção de reprodução de fatos criminosos, além das hipóteses de garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por  oportuno,  vale  transcrever  o  posicionamento  do
Supremo Tribunal Federal, que assim explicita:

“No conceito de ordem pública, não se visa apenas
prevenir  a  reprodução  de  fatos  criminosos,  mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da
justiça, em face da gravidade do crime e de sua
repercussão. A conveniência da medida, deve ser
revelada  pela  sensibilidade  do  juiz  à  reação  do
meio ambiente à ação criminosa”. (RTJ 124/1033.
DJU do dia 22.05.87, p. 9.757).

Nesse  mesmo  contexto  o  STF  manifestou-se,  em  outra
oportunidade, da seguinte forma:
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“O  Poder  Judiciário  não  pode  ficar  alheio  à
gravidade  do  problema  de  segurança  que
atormenta os moradores das cidades [...]. E se o
juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento
à realidade dos fatos e ao momento que atravessa,
não  pode  deixar  de  considerar  a  importância  de
suas decisões na contenção da onda de violência
que  se  vem  alastrando  e  de  maneira  quase
incontornável,  alarmando  a  população  e
intranqüilizando as famílias” (RTJ, 123/547).

Em  outra  deixa,  é  de  se  por  em  pauta  o  princípio  da
confiança,  pois  não  se  deve  perder  de vista  que o juiz  do processo dispõe
normalmente de elementos mais  seguros à formação de uma convicção em
torno da necessidade da manutenção da prisão em flagrante (RTJ 91/104), até
porque  a  proximidade  dos  fatos  e  das  provas  lhe  confere,  efetivamente,  a
faculdade  de  ser  quem  melhor  pode  aferir  a  ocorrência  de  circunstâncias
ensejadoras de determinadas medidas.

Assim, presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do
Código  de  Processo  Penal,  a  saber,  o  fumus  comissi  delicti e  o  periculum
libertatis, impõe-se a manutenção da prisão cautelar.

2.)  Da  pretensão  pela  aplicação  das  medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP:

De  acordo  com  a  motivação  acima,  percebe-se,
categoricamente, que não são apropriadas, ao caso, as  medidas alternativas à
prisão implementadas pela Lei n° 12.403/2011 aos arts. 282 e 319 do CPP, visto
que o paciente é renitente na prática delitiva, situação que o torna um clássico
perturbador da ordem pública.

Desse modo, incabível, em face dele, a substituição da prisão
preventiva por qualquer outra medida cautelar, ante os pressupostos legais que
buscam evitar a prática de infrações penais, o perigo de ineficácia das medidas
alternativas  à  prisão,  bem ainda  por  não  ser  condizente  com as  condições
pessoais do acusado.

Sobre isso, eis o teor do art. 282 do CPP:

Art.  282.  As  medidas  cautelares  previstas  neste
Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
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infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias  do  fato  e  condições  pessoais  do
indiciado ou acusado.
[...];
§ 3° Ressalvados os casos de urgência ou de perigo
de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido
de  medida  cautelar,  determinará  a  intimação  da
parte  contrária,  acompanhada  de  cópia  do
requerimento  e  das  peças  necessárias,
permanecendo os autos em juízo.
[...];
§ 6° A prisão preventiva será determinada quando
não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar.

Pelas exposições fáticas e jurídicas acima, aliada, ainda, aos
elementos  convincentes  insertos  no  presente  álbum  processual,  onde  a
materialidade  é  inconteste  e,  ainda,  há elementos suficientes  de indícios  de
autoria,  não há como acolher a pretensão mandamental,  uma vez que tudo
converge para a denegação da ordem.

Ante o exposto, em harmonia com o bem lançado parecer da
douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  denego a  ordem  mandamental,  por
restarem configuradas, fundamentadamente, no decisório atacado, as hipóteses
do art. 312 do CPP, consoante as razões acima expendidas.

É o meu voto.

Presidiu ao  julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  dele  participando,  com voto,  além de
mim,  Relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  e  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão 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, aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                     -Relator-                     -Relator-
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