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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS nº 0000953-48.2015.815.0000 – Vara Única da Comarca
de Picuí/PB
RELATOR: Dr. José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito Convocado para
substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTES: Béis. Leolpoldo Wagner Andrade da Silveira (OAB/PB 5.863) e
Joil Freitas da Silva (OAB/PB 19.343)
PACIENTE: Natanael Pontes Machado, conhecido por “Dedé ou Gordo”

HABEAS  CORPUS.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  DE  DRGOAS.  ARGUIÇÃO DE  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  E  DE  JUSTA  CAUSA  DO
DECRETO  DE  PRISÃO  PREVENTIVA.  EXORDIAL
NÃO ACOMPANHADA DO DECRETO PREVENTIVO.
DOCUMENTO  IMPRESCINDÍVEL  À  ANÁLISE  DA
SÚPLICA.  PROVA  QUE  DEVE  SER  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.
INVIABILIDADE  DE  PROCESSAR  O  MANDAMUS.
INCIDÊNCIA DA ÚLTIMA PARTE DO ART. 252 DO
RITJ/PB. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O pedido de habeas corpus deve ser instruído,
suficientemente,  com  prova  consistente  e  pré-
constituída,  não se conhecendo do writ  que não
venha a preencher tal requisito, mormente em se
tratando de impetração subscrita por advogado.

2. Não tendo a impetração instruído a inicial com o
decreto de prisão preventiva, torna-se impossível
a  análise  precisa da ordem perseguida (falta  de
justa  causa  da  custódia  preventiva),  já  que  o
motivo  da  segregação  advém,  justamente,
daquela decisão e, diante de sua ausência, não há
como  proceder-se  ao  confronto  das  alegações
expostas  com  os  correspondentes  princípios  e
regras penais e processuais  penais,  acarretando,
por conseguinte, o seu não conhecimento.

3. “Quando o pedido for manifestamente incabível,
ou for manifesta a incompetência do Tribunal para
dele  conhecer  originariamente,  ou  se  tratar  de
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reiteração de outro com os mesmos fundamentos, ou,
ainda, não vier devidamente instruído, liminarmente
dele  não  se  conhecerá”  (art.  252  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do
Relator. Fez sustentação oral o Adv. Leolpoldo Wagner Andrade da Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de  habeas corpus,  com pedido de liminar,
impetrada pelos Béis. Leolpoldo Wagner Andrade da Silveira (OAB/PB 5.863) e Joil
Freitas da Silva (OAB/PB 19.343), com base no art. 5°, LXVIII, da CF/88, em favor
de Natanael Pontes Machado (“Dedé ou Gordo”), qualificado na inicial e denunciado
pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006,
c/c os arts. 29, 69 e 71 do Código Penal, alegando, para tanto, suposta coação
ilegal oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Picuí/PB (fls. 2-35).

Na  exaustiva  exordial  de  34  (trinta  e  quatro)  laudas,  os
impetrantes buscam,  em síntese,  a  revogação da prisão  preventiva,  que foi
decretada  depois  de  superado  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias  da  prisão
temporária,  cujo intuito foi  o de instrumentalizar e concluir  as investigações
policiais, diante da denúncia de homicídio e tráfico de drogas.

Aduzem que o decreto de prisão preventiva não se faz mais
necessário, pois a única suspeita que recai sobre o paciente é a de que ele é
irmão de outro envolvido (“Tony”), não existindo, assim, indícios suficientes de
autoria  para sua segregação,  mas tão somente  a  presunção de parentesco,
ainda mais em se tratando de um cidadão com residência fixa, ocupação lícita,
família constituída e sem a mínima condição de empreender fuga ou interferir
no regular processamento do feito.

Alegam, também, haver confusão terminológica do delegado
entre os termos “suspeição, indícios e preocupação com o seu irmão”, apontando,
ainda, faltar exatidão e definição única para “indício”, que se mostra, legalmente,
impreciso,  por  ser  “circunstância  conhecida  e  provada”,  razão  pela  qual  não
aceitam as  expressões  “veemente  suspeita”,  “suspeita  razoável  ou  suficiente”,
“indicativos”, “forte suspeita” etc., para servirem de suporte às prisões cautelares.

Por  conta  disso,  sustentam que a relação de crimes e  os
fatos do caso não podem ser relacionados ao paciente, já que não há a prova
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concreta  de  que  ele  tenha  participado  de  qualquer  ilícito  penal,  sequer  um
telefonema interceptado, além de nada justificar sua custódia para garantia da
ordem pública e a conveniência  da instrução criminal,  até  porque o decreto
prisional se baseia em ilações, sob o fundamento de evitar novos delitos e de
proteger a integridade das testemunhas.

Nesse  caminhar,  afirmam  que  não  estão  presentes  os
requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, visto que o Juízo coator não motivou
as razões pelas quais decretou a medida preventiva do paciente, contrariando o
art. 93, IX, do CF/88, e que, para o caso, não se pode falar de periculosidade nem
de  gravidade  do  delito,  diante  das  ilações  e  da  absoluta  falta  de  indícios  já
apontadas, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

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

Com a inicial, colacionou os documentos de fls. 36-316.

Nas  informações  solicitadas  (fls.  328-331),  a  autoridade
dada como coatora comunicou, após fazer um relato sucinto dos fatos, que o
paciente  já  foi  denunciado  como  incurso  nos  arts.  33  e  35  da  Lei  n°
11.343/2006, c/c os arts. 29, 69 e 71 do CP, e que o vasto material probatório,
mormente o das interceptações telefônicas, revelou claramente existir uma teia
de relações entre os acusados quanto ao tráfico de drogas em associação, em
que corréu Alailson se tratava do grande fornecedor da região, enquanto seu
irmão, o ora paciente, era quem vendia o entorpecente ao consumidor final.

Noticiou, outrossim, que o paciente também participava da
compra da droga junto com o seu irmão,  além de facilitar  o  transporte  da
substância  para  a  Comarca,  no  que  ficaram  demonstradas  a  autoria  e
materialidade delitivas,  motivando, assim, a decretação da prisão preventiva
nos termos do art. 312 do CPP.

A combativa impetração atravessou petição às fls. 334-335,
pugnando pelo  direito  de fazer  sustentação  oral,  quando do julgamento deste
habeas corpus, além de reforçar a pretensão para que o paciente responda ao feito
em liberdade, visto existirem outras medidas cautelares diferentes da prisão.

Liminar indeferida às fls. 348-350.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, no Parecer de fls. 355-356, opinou pelo não conhecimento da ordem,
por não ter sido anexado, aos autos, o decreto de prisão preventiva.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento, como requerido.

Habeas Corpus n° 0000953-48.2015.815.0000                                                                             3



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

É o relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  os  impetrantes  apontam  a  falta  de
fundamentação e de justa causa do decreto preventivo, pois defendem a ausência
dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP e que não foi encontrado nenhum
elemento que ligasse o paciente aos delitos sob investigação, não havendo fato
concreto a demonstrar a necessidade e a urgência dessa medida prisional cautelar,
razão pela qual requer a sua revogação e a expedição de alvará de soltura.

Todavia,  há  de suscitar-se,  de início,  a  preliminar  de  não
conhecimento do presente mandamus, como apontado pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça (fls. 355-356), uma vez que a impetração não instruiu seu
petitório  com  o  documento  necessário  a  demonstrar  a  certeza  de  suas
alegações, pois não acostou a xerocópia do decreto de prisão preventiva, que
se trata do objeto deste  mandamus,  comprometendo, assim, a sua análise,
ainda  mais  porque  o  pedido  de  habeas  corpus  deve  ser,  suficientemente,
instruído com prova consistente e pré-constituída.

E, para essa ilação, valho-me do que vem a prescrever o art.
252, última parte, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, o qual dispõe:

RITJ/PB – Art. 252. Quando o pedido for manifestamente
incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal
para  dele  conhecer  originariamente,  ou  se  tratar  de
reiteração de outro com os mesmos fundamentos,
ou,  ainda,  não  vier  devidamente  instruído,
liminarmente dele não se conhecerá.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante, em sua
exaustiva petição inicial de  34 (trinta e quatro) laudas, ao narrar a suposta
ilegalidade pela qual vem passando o paciente, acostou alguns documentos do
inquérito policial e da via judicial. Contudo, para atingir o objeto do seu pedido
(falta de fundamentação e de justa causa da custódia cautelar), não juntou a
cópia do decreto preventivo, circunstância essa que impede a apreciação dos
fatos alegados, para a devida correlação entre ambos, até porque não há como
verificar a existência do ato ilegal da autoridade impetrada.

Ora, o paciente encontra-se preso por força do decreto de
prisão  preventiva,  constando  em  tal  decisão,  obvio,  os  motivos  do  seu
aprisionamento. Sem o cogitado documento, não é possível dimensionar a real
situação prisional dele.
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Data venia, os citados documentos juntados pela impetração
não trazem a clareza  necessária  ao fim postulado, impedindo,  de fato,  esta
Relatoria de proceder a uma análise precisa para o alvará de soltura pretendido.
Em sede de habeas corpus, mister a correlação dos fatos alegados em confronto
com os documentos acostados, de forma pré-constituída, por se tratar, como é
sabido, de uma ação de seu rito sumaríssimo.

Assim, torna-se impossível  a verificação precisa da ordem
perseguida, e até mesmo a análise de qualquer outra suposta irregularidade
que esta Egrégia Câmara Criminal devesse, de ofício, se pronunciar, já que,
diante  da  ausência  da  decisão  constritiva,  não  há  como  proceder-se  ao
confronto  das  hipotéticas  situações  de  ilegalidades  com os  correspondentes
princípios e regras penais e processuais penais, como, por exemplo, o princípio
da  proporcionalidade,  acarretando,  por  conseguinte,  definitivamente,  a  sua
inviabilidade, razão pela qual se faz incidir ao caso, de imediato, como já dito, a
última parte do art. 252 do RITJ/PB.

Dessarte,  devendo  o  pedido  de  habeas  corpus  ser,
suficientemente,  instruído  com  prova  consistente  e  pré-constituída,  não  se
conhece do  writ que não venha a preencher tal  requisito,  mormente em se
tratando de impetração subscrita por advogado, como sói acontecer na vertente
hipótese. E, assim, proclama o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“[...]  Não  havendo  nos  autos  sequer  cópia  das
peças  cuja  ilegalidade  ou  mácula  se  aponta,
inviável  a  análise  da  plausibilidade  jurídica  do
pleito, já que o procedimento sumário do  habeas
corpus não  comporta  dilação  probatória,  sendo
imperiosa a prévia constituição da prova acerca do
alegado  constrangimento  ilegal.”  (STJ  -  HC
115.636/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ªT, julgado
em 16/09/2010, DJe 16/11/2010)

A respeito da matéria, registre-se o salutar magistério dos
eminentes professores Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho
e Antônio Scarance Fernandes, sedimentado nestes termos:

“Apesar do silêncio da lei,  é  também conveniente
que a petição de  habeas corpus seja instruída por
documentos  aptos  a  demonstrar  a  ilegalidade  da
situação de constrangimento ou ameaça trazidos a
conhecimento do órgão judiciário; embora a omissão
possa  vir  a  ser  suprida  pelas  informações  do
impetrado ou por outra diligência, determinada de
ofício  pelo  juiz  ou  tribunal,  é  do  interesse  do
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impetrante  e  do  paciente  que  desde  logo  fique
positivada a ilegalidade.” (in  Recursos no Processo
Penal. 2. ed., São Paulo: RT, 2006, pág. 361).

E, mais adiante, lecionam os preclaros mestres:

“Em face de  suas características  fundamentais  –
simplicidade e sumariedade – o procedimento do
habeas corpus não possui uma fase de instrução
probatória, mas isso não significa, absolutamente,
que  não  seja  necessária  a  produção  de  provas
destinadas à demonstração dos fatos, até porque
somente  a  indiscutibilidade  destes  dará  lugar  à
concessão da ordem.

De regra, a inicial deve vir acompanhada de prova
documental  pré-constituída,  que  propicie  o  exame,
pelo  juiz  ou  tribunal,  dos  fatos  caracterizadores  do
constrangimento  ou  ameaça,  bem  como  de  sua
ilegalidade,  pois  ao  impetrante  incumbe  o  ônus  da
prova.” (in ob. cit., p. 373-374).

Vejamos, mais, a jurisprudência, inclusive, do E. STF, que, de
há muito, é pacífica nesse sentido, conforme se dessume dos seguintes arestos:

“O  impetrante  do  habeas  corpus,  especialmente
quando detentor de capacidade postulatória, tem o
dever  processual  de  instruir  adequadamente  o
pedido  que  dirige  ao  órgão  judiciário  competente
para  apreciar  o  writ constitucional.  O
descumprimento dessa obrigação jurídica inviabiliza
o exame da postulação. Precedente: HC 68.698, rel.
Min.  Celso de Mello.” (STF – HC 70.141-9 – Rel.
Celso de Mello – DJU 1º.7.94, p. 17.481).

“O habeas corpus, como ação, deve estar instruído
com a documentação pertinente. Não se conhece,
entretanto,  se  a  impetração  subscrita  por
advogado não atende a esse pormenor” (STJ – HC
2.668-3 – Rel. Vicente Cernicchiaro – DJU 26.9.94,
p. 25.668).

“Habeas  corpus  liberatório.  Pedido  mal-instruído.
Não-conhecimento  –  A  alegação  de  falta  de
fundamentação  da  decisão  indeferitória  de
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liberdade  provisória  (não  do  decreto  preventivo)
deve  vir  demonstrada,  de  sobejo,  com cópia  da
mencionada  decisão.  O  pedido  deve  vir  bem
instruído, mormente em se tratando de impetrante
advogado.” (TJRS – HC nº 699356879 – 7ª CCrim
– Rel. Des. Aido Faustino Bertocchi – Julgado em
24-06-99)” (in RJTJERGS 198/168).

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

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 Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz de Direito Convocando para
substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, 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 07 (sete) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 09 de abril de 2015

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito Convocado

  -Relator-  -Relator-
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