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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N°  0001350-10.2015.815.0000 – Comarca de São
João do Cariri/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Afonso José Vilar dos Santos (OAB/PB 6.811)
PACIENTE: José Gilvan Meira de Freitas

HABEAS  CORPUS.  DOS  CRIMES  CONTRA  A
VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
QUE  O  DECRETO  PRISIONAL  ESTÁ
DESFUNDAMENTADO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
EXPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DA PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA,  CONVENIÊNCIA  DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL  E  APLICAÇÃO  DA  LEI
PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

-  O  decreto  de  prisão  cautelar,  além  de  bem
fundamentado,  está  devidamente  apoiado  em
valor  protegido  pela  ordem  constitucional  em
igualdade  de  relevância  com o  valor  liberdade
individual a tutela da ordem pública.

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 denegar a ordem mandamental.

Relatório

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada por Afonso
José Vilar  dos Santos (OAB/PB 6.811),  em favor  de  José Gilvan  Meira  de
Freitas, qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da Comarca de São
João do Cariri/PB (fls. 02-17).

O paciente foi denunciado como incurso nas penas do art.
121, § 2º, II e IV, do CP, por haver assassinado José de Souza Ramos com
disparos de arma de fogo, no dia 02/10/1997, na Zona Rural do Município de
São João do Cariri.
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Após a instrução, o acusado foi  pronunciado e levado a
julgamento, após a alteração legislativa, já que era foragido.

Em  15/12/2009,  foi  realizada  a  sessão  do  júri,  sendo
paciente absolvido.

Após  recurso  do  Ministério  Público,  a  Câmara  Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça anulou a sessão de julgamento.

Em  23/09/2011,  em  julgamento  de  Habeas  Corpus
(processo  nº  034.1997.000146-6/002)  este  Tribunal  de  Justiça  anulou  a
citação editalícia, bem como todos os atos subsequentes.

Assim, foi determinada nova citação e, sendo frustrada a
citação  pessoal,  foi  determinado  que  o  ato  processual  fosse  realizado  por
edital.

O processo seguiu regularmente seu curso. O advogado do
paciente apresentou defesa, foram inquiridas testemunhas de acusação e de
defesa, o interrogatório do réu deixou de ser realizado, em razão dele não ter
comparecido.

Apresentadas  as  alegações  finais  pelas  partes,  o
representante do Ministério  Público  pugnou pela  sentença de  pronúncia.  A
defesa, por sua vez, pela absolvição sumária do acusado.

Em 17/09/2014 foi feito mais um pedido de revogação da
prisão preventiva, tendo o mesmo sido indeferido e, atualmente, o feito se
encontra concluso para decisão.

No presente remédio constitucional o impetrante alega que
o  decreto  preventivo  está  sem  fundamentação,  que  não  há  motivos  que
justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Diz,  ainda,  que  o  paciente  é  primário,  de  bons
antecedentes, pessoa idônea e residência fixa.

Solicitadas  as  informações  de  praxe  à  autoridade  dita
coatora (fls. 1277), estas foram devidamente prestadas (fls. 1280-1281).

Com  vistas  dos  autos,  a  nobre  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 1283-1286).

É o relatório.
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Voto

O douto magistrada a quo, decretou a prisão preventiva de
José  Gilvan  Meira  de  Freitas,  por  estarem  presentes  os  requisitos
estabelecidos nos arts. 311 e 312 do CPP (fls. 42). 

De uma simples leitura a essa decisão, percebe-se que ela
se  encontra  satisfatória  e  suficientemente  fundamentada  quanto  à
necessidade  da  medida,  inexistindo  irregularidades  em  sua  prolação  ou
motivos para qualquer censura.

O  juiz,  sucintamente,  explicou  as  razões  de  seu
convencimento (fls. 42 – vol. I).

Registro, ainda, que na decisão que indeferiu o pedido de
revogação de prisão preventiva (fls. 1052-1053 – vol. VI) o juiz frisou que
“ainda persistem os  motivos  que  ensejaram a  cautela  máxima”  e  que  há
“possibilidade  de  que  as  testemunhas  arroladas  pelo  Ministério  Público
venham a se sentir coactadas com a liberdade do denunciado”. 

Denota-se dos autos que se trata de um crime que abala à
ordem pública, merecendo resposta do poder Judiciário, pois é consabido que
a salvaguarda da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos
delituosos, mas também garantir a própria credibilidade da Justiça.

Assim, a decisão atacada é digna de manutenção, tendo
em  vista  que  é  uma  maneira  de  acautelar  o  meio  social,  garantindo  a
credibilidade da justiça.

A propósito a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
MOTIVO  FÚTIL  E  MEDIANTE  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDUTA
TIPIFICADA  NO  ART.  121,  §2º,  II  e  IV  DO
CÓDIGO  PENAL  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA  -  TESES
DEFENSIVAS:  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA  POR  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
DO  ART.  312  DO  CPP  -  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  AS  TESES
DEFENSIVAS NÃO PODEM SER ACOLHIDAS. NÃO
HÁ  QUE  SE  FALAR  EM  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ART. 312,
CPP,  QUANTO A NECESSIDADE DA PRISÃO DO
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PACIENTE - ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada
a  gravidade  do  crime  de  homicídio,  estando  o
delito materializado, sendo as provas dos autos
suficientes para se extrair fortes indícios de sua
autoria  e  estando  a  decisão  combatida
devidamente fundamentada nas hipóteses do art.
312  do  CPP,  não  há  que  se  falar  em
constrangimento  ilegal  pela  manutenção  da
prisão  do  paciente.  2.  A  garantia  da  ordem
pública  exprime  necessidade  de  se  manter  a
ordem na sociedade que é abalada pela prática
do delito, inserido no rol de hediondos.  3. (...)”
(...)” (TJMG-Habeas Corpus  1.0000.13.023918-
9/000 – Rel. Des. Walter Luiz -  DJ: 28/05/2013)
- grifei

'''HABEAS CORPUS'' - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO - MOTIVO TORPE- MEIO CRUEL -
RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DO
OFENDIDO  -  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  -
PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA  -  AUSÊNCIA
DE  EXCESSO  DE  PRAZO  -  INSTRUÇÃO
ENCERRADA  -  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  312  DO  CPP  -
INOCORRÊNCIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E
AUTORIA  -  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  COMO
FORMA DE  GARANTIR  A  ORDEM PÚBLICA  E  A
PAZ  SOCIAL  -  RESIDÊNCIA  FIXA  -  CONDIÇÃO
INSUFICIENTE -  INCOMPATIBILIDADE ENTRE O
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A
PRISÃO  CAUTELAR  -  ARGUMENTO
IMPROCEDENTE  -  DENEGADO  O  ''HABEAS
CORPUS''. 1. Demonstrada a gravidade do crime
de  homicídio,  estando  o  delito  materializado  e
sendo  as  provas  dos  autos  suficientes  para  se
extrair  indícios  de  sua  autoria,  necessária  a
manutenção  da  prisão  do  paciente,  em
consonância  com os  requisitos  do art.  312,  do
CPP. 2. (…) (TJMG - 1 - Processo: Habeas Corpus
Nº 1.0000.11.043652-4/000 – Rel.  Des.  Walter
Luiz – DJ:  09/08/2011).

A prisão provisória, surge como meio eficaz de resposta à
sociedade quanto à prestação jurisdicional, como ensina Guilherme de Souza
Nucci, in "Código de Processo Penal Comentado". 4ª. ed. rev. atual. e ampl.,
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São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,  2005.  p.582,  citando  o
entendimento jurisprudencial já esposado pelo STJ: 

"Gravidade do delito para justificar a garantia da
ordem pública: é possível levar em consideração
esse  aspecto,  como  já  expusemos  em  nota
anterior.  Conferir:  STJ:  'Não  obstante  a
primariedade,  o  trabalho  externo  e  residência
fixos no distrito da culpa, afasta-se a alegação de
constrangimento  ilegal,  consubstanciada  na
negativa  de  liberdade  provisória,  porquanto
merece subsistir a prisão em flagrante pelo crime
tipificado  no art.  157,  § 2º,  I  e  II,  do Código
Pena,  não  havendo  falar  em  inobservância  do
princípio de presunção de inocência, pois o crime
foi  cometido  com grave  ameaça,  uso  de  arma
fogo e ainda, em concurso de agentes. Impende
colocar em destaque a necessidade da custódia
preventiva, na espécie, como garantia da ordem
pública de modo a impedir a constante repetição
de atos nocivos,  como os noticiados nos autos
que  trazem  intranqüilidade  e  desassossego  à
população. Precedentes da Corte' (RHC 8.319 -
S,  6ª  T.,  rel.  Fernando Gonçalves,  20.04.1999
[...]". 

Denota-se,  pois,  que,  in  casu,  a  prisão  cautelar,  não
obstante implicar sacrifício à liberdade individual, é ditada por interesse social.

Recomenda a norma penal que a prisão cautelar deve ser
decretada  pela  segurança  da  ordem  pública,  esta  consubstanciada  na
prevenção de reprodução de fatos criminosos, bem assim para conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal.

De  considerar,  ainda,  que  apesar  da  ordem  de  prisão
preventiva desde 1997, o paciente se encontra foragido.

A propósito:

HABEAS  CORPUS.  LEI  10.826/03.  ARTS.  14,
CAPUT  C/C  15,  CAPUT  E  16,  CAPUT  e
PARÁGRAFO ÚNICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONEXÃO.
(…) PRISÃO PREVENTIVA. Não há que se falar
em  ausência  de  fundamentação  na  sentença
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condenatória - pena de nove anos de reclusão e
três  meses  de  detenção  -  ao  negar  ao  réu  o
direito  de apelar  em liberdade,  pois  a  decisão
restou embasada na garantia da ordem pública,
bem  como  para  assegurar  a  aplicação  da  lei
penal.  De  considerar,  ainda,  que  apesar  da
ordem de prisão preventiva, o paciente ainda se
encontra  foragido.  ORDEM  DENEGADA.
UNÂNIME.  (Habeas  Corpus  Nº  70061584181,
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Ivan  Leomar  Bruxel,  Julgado  em
30/10/2014)

Consta  do  caderno  processual  que  o  paciente  tem  se
utilizado de várias manobras para dificultar a prestação jurisdicional, estando
os  autos  há  mais  de  14  anos  sem julgamento  e  que  só  após  a  reforma
processual  e  02  (dois)  júris  é  que  o  paciente  pleiteia  a  revogação  da
preventiva.

Cumpre-me destacar, ainda, que a defesa alega se tratar
de pessoa com residência fixa, no entanto, o réu se encontra foragido.

Ante o exposto, denego a ordem mandamental.

É o meu voto.

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

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, 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 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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