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O  presente  writ,  ao  sustentar  a
desfundamentação  da  prisão  cautelar  para
garantia da ordem pública sem embasamento em
fatos  novos,  redunda  por  veicular  questão  já
apreciada  por  este  Órgão  Colegiado  no  HC  nº
2014362-91.2014.815.0000. Por tais razões, não
deverá  ser  conhecido,  sob  pena  de  afronta  à
coisa julgada. 

Eventuais  condições  pessoais  favoráveis  ao
paciente  entremostram-se  insuficientes  para,  de
per  si,  darem  suporte  à  concessão  da  ordem,
porquanto configurado motivo para a manutenção
da  preventiva,  este  consubstanciado  na
necessidade de garantia da ordem pública.

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  RESGUARDO  DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE
JUSTICADO  RECEIO.  REQUISITO
INSUBSISTENTE.  SUFICIÊNCIA  DA
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MANUTENÇÃO  DA  CUSTÓDIA  PREVENTIVA
SOB  UM  ÚNICO  FUNDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DA
LIBERDADE PROVISÓRIA.  INTELIGÊNCIA DO
ART. 321 DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM

Somente  se  justifica  a  prisão  preventiva,  para
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  quando  o
decreto apontar elementos concretos aptos gerar
fundado receio de que o paciente poderá evadir-
se  do  distrito  da  culpa,  não  se  aceitando
fundamentação genérica. 

Contudo, demonstrada a existência de ao menos
um requisito autorizador da prisão preventiva, não
há  de  se  falar  em  concessão  de  liberdade
provisória. Inteligência do art. 321 do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO PELO
PRIMEIRO FUNDAMENTO E DENEGAR PELOS DEMAIS, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo

Bel.  Moisés Mota  Vieira  Bezerra  de Medeiros  em favor  do  paciente  Álfaro

Tertuliano de Andrade, apontando, como autoridade coatora, a MM. Juíza de

Direito Plantonista da 5ª Vara Regional de Mangabeira, da Comarca da Capital.

Sustenta o impetrante estar o paciente a sofrer constrangimento

ilegal, pois se encontra preso em virtude de decisão claramente destituída de

fundamentação. Segundo ele, a Magistrada utilizou-se do requisito do art. 312

do  CP (ordem pública)  com base  apenas  em presunções,  já  que,  da  vida

pregressa  do  paciente,  constam  bons  antecedentes,  residência  fixa  e

primariedade.  Aduz,  assim,  não  ser  justo  presumir  que  um  indivíduo,

comprovadamente trabalhador, venha reiterar uma conduta criminosa, como a

que lhe está sendo imposta.

Desembargador João Benedito da Silva
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Alega, também, inexistir, nos autos, qualquer evidência ou indício

de  que  o  paciente  pretenda  fugir  à  aplicação  da  lei  penal  ou  perturbar  a

tramitação da ação penal.

Por último, requer o deferimento liminar da ordem, expedindo-se

alvará  de  soltura,  para  que,  ao  fim,  seja  concedida,  definitivamente,

possibilitando ao paciente responder à ação penal em liberdade até decisão

final. 

Juntou documentos às fls. 09/26.

Liminar indeferida (fls. 29/30).

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado consignou (fls.

51/52):

[…] 
Consta  dos  autos  que  o  paciente,  pilotando  uma
motocicleta, abordou a vítima que estava em um bar,
localizado  no  Bairro  dos  Novais,  e  anunciou  um
assalto, surrupiando o celular do ofendido, em seguida
fugiu  do  local.  Durante  a  ação,  o ofendido contou
que ficou sob a mira de arma de fogo, tipo revólver
(fl. 07).
Após a subtração, o imputado e seu comparsa fugiram
e o ofendido conseguiu segui-los, acionando a polícia
militar, que os prendeu em flagrante,  tendo a vítima
reconhecido  o  paciente  como  um  dos  autores  do
delito.  Com os denunciados foram apreendidos 14
(quatorze) celulares, 01 (um) tablet e 01 (um) toca-
cd (fl. 15).
Diante da gravidade do delito,  assalto com arma de
fogo e da constante onda de roubo na Capital, com
utilização de motocicleta, que facilita a abordagem
e  a  fuga  dos  assaltantes,  a  Juíza  Plantonista
converteu o flagrante em preventiva, com fundamento
na garantia da ordem pública e para garantir a futura
aplicação da lei penal (fls. 75/76). 
Atualmente,  o  processo  aguarda  o  oferecimento  da
resposta  à  acusação  em  relação  em  relação  ao
segundo denunciado. 
[…]
(destaques originais)

Instada a ofertar parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela

Desembargador João Benedito da Silva
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denegação do habeas corpus. 

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente  mandammus, tem como

escopo a cessação de suposto constrangimento ilegal por que sofre o paciente,

em razão da: a) carência de embasamento concreto para decretação da prisão,

sob o fundamento de garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação

da lei  penal;  e b) existência de condições favoráveis ao réu, como trabalho

lícito, bons antecedentes, residência fixa e primariedade.

Em  relação  à  ausência  de  elementos  concretos  para

determinação da custódia preventiva sob a justificativa de garantia da ordem

pública,  insta esclarecer  que tal  alegação já  foi  apreciada por esta Câmara

Criminal, quando do julgamento do HC 2014362-91.2014.815.0000, cuja ordem

foi denegada e, inclusive, transitou em julgado em 23/02/15, conforme dados

de pesquisa processual a seguir reproduzido:

Nesse anterior habeas corpus, restou decido:

Desta  feita,  ao  contrário  do  que  argui  o  impetrante,

não  há  por  que  se  falar  em  ausência  de

fundamentação,  pois,  pelo  exame  da  decisão

combatida,  constata-se  nela  estar  muito  bem

Desembargador João Benedito da Silva
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delineado  o  fundamento  suficiente  para  a

determinação  da  preventiva,  considerada  sua

imperiosa necessidade.

Com  efeito,  torna-se  imprescindível  a  custódia

preventiva  dos  pacientes  para  garantia  da  ordem

pública.

A propósito  desse  fundamento,  insta  pontuar  que  o

conceito  de  ordem  pública  não  se  limita  apenas  a

prevenir a reiteração de fatos criminosos, acautelando

o  meio  social,  mas  também  a  assegurar  a  própria

credibilidade  da  Justiça,  em  face  da  gravidade  do

crime  e  de  sua  repercussão,  quando  justificável.

Desse  modo,  quando  referida  tranquilidade  vê-se

ameaçada,  é  possível  a  decretação  da  prisão

preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, volte a

delinquir, desestabilizando-a.

Segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (in

Código  de  Processo  Penal  Comentado.  9ª  ed.  São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009):

[…]  a  necessidade  de  se  manter  a  ordem  na

sociedade, que, em regra, é abalada, pela prática de

um delito. Se este for grave, de particular repercussão,

com  reflexos  negativos  e  traumáticos  na  vida  de

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento

da sua realização um forte sentimento de impunidade

e  de  insegurança,  cabe  ao  Judiciário  determinar  o

recolhimento do agente. A garantia da ordem pública

deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio

gravidade da infração + repercussão social.

No caso em desate, tem-se como ocorrido o abalo à

boa ordem social,  em virtude da gravidade do delito

praticado  pelos  pacientes  com  grave  ameaça  à

pessoa, mediante uso de arma de fogo e, ainda, com

atuação plúrima de agentes.

Também,  os  autos  exibem  outros  elementos

indicativos da periculosidade concreta dos pacientes,
Desembargador João Benedito da Silva
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essa consubstanciada na apreensão de  14 (catorze)

celulares,  01  (um)  tablet  e  01  toca  cd  da  marca

Pioneer, expondo, assim, uma real presunção de que

os pacientes  voltarão a  delinquir,  caso  permaneçam

em liberdade.

Ademais, não há dúvida de que a proliferação desse

tipo de empreitada criminosa reclama a adoção,  em

casos  desse  jaez,  da  medida  extrema  do

encarceramento provisório, até mesmo como medida

para  assegurar  a  credibilidade  do  Poder  Judiciário

junto à sociedade. 

Nesse palmilhar de ideias, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  NÃO
CABIMENTO.  NOVA  ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.  ROUBO  MAJORADO  EM
CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  COMPLEXIDADE  DO  FEITO.  EMISSÃO
DE  CARTAS  PRECATÓRIAS.  REEXAME  DE
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.  ROUBO  COM  CONCURSO  DE
PESSOAS  E  USO  DE  ARMA  DE  FOGO.
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA  NA  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I - [...].
II - [...].
III - [...].
IV - […].
V - [...].
VI  -  O decreto prisional  encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos
autos, mormente por se tratar, em tese, de roubo
majorado, tendo em vista a gravidade concreta do
delito, praticado sob violência e em concurso de
pessoas, com a utilização de arma de fogo, o que
denota o elevado grau de periculosidade social do
agente,  dados  que  explicam  e  justificam  a
necessidade  de  manutenção  da  segregação
cautelar do paciente, com fundamento na garantia
da ordem pública. (Precedentes).
VII - [...].
Habeas corpus não conhecido.
(HC  307.208/MS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,

Desembargador João Benedito da Silva
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QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/12/2014,  DJe
19/12/2014)
HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  EXPRESSA  DO
RECURSO ORDINÁRIO. NOVO ENTENDIMENTO DO
STF E DO STJ. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO.
ARTS. 159, § 1º, 157, § 2º, I E II, E 288, PARÁGRAFO
ÚNICO, TODOS DO CP. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER  EM  LIBERDADE.  DECISÃO
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGENTE  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  (BOMBEIRO
MILITAR).  PERICULOSIDADE  SOCIAL  E
GRAVIDADE  CONCRETA  DOS  CRIMES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.  O  habeas  corpus  não  pode  ser  utilizado  como
substitutivo do recurso ordinário previsto nos arts. 105,
II,  a,  da  Constituição  Federal  e  30  da  Lei  n.
8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que
não  têm  mais  admitido  o  habeas  corpus  como
sucedâneo  do  meio  processual  adequado,  seja  o
recurso  ou  a  revisão  criminal,  salvo  em  situações
excepcionais.
2.  O  decreto  de  prisão  preventiva,  mantido  pela
sentença  condenatória,  está  satisfatoriamente
motivado, com a indicação de elementos concretos, na
garantia  da  ordem  pública,  tendo  em  vista  a
periculosidade social  do  acusado,  evidenciada pelas
circunstâncias e características do delito. No caso, o
paciente, violando seus deveres funcionais (bombeiro
militar  -  Segurança  Pública  estadual),  teria,  em
concurso com outros policiais, sequestrado, ameaçado
e, por diversas vezes, agredido a vítima, com o fim de
obter,  em  proveito  do  grupo,  a  quantia  de  R$
60.700,00  (sessenta  mil  e  setecentos  reais)  em
dinheiro e de efetuar compras diversas em cartões de
crédito e débito da vítima, como condição do preço do
resgate.
3.  Há justa causa no decreto de prisão preventiva
para garantia da ordem pública, quando o agente
se  revela  propenso  a  prática  delituosa,
demonstrando menosprezo pelas normas penais.
Nesse  caso,  a  não  decretação  da  prisão  pode
representar  indesejável  sensação de impunidade,
que incentiva o cometimento de crimes e abala a
credibilidade  do  Poder  Judiciário (STF  -  HC  n.
83.868/AM,  Tribunal  Pleno,  Relatora  p/  acórdão
Ministra Ellen Gracie, DJe 17/4/2009).
4. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a
eventual concessão da ordem de ofício.
5. Habeas corpus não conhecido.

Desembargador João Benedito da Silva



Habeas Corpus n.º 2014361-09.2014.815.0000

(HC  137.282/RJ,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe
04/09/2013)
 Assim, desse painel fático apresentado, estreme de
dúvida o acerto na decretação do cárcere cautelar.

Sem  sombra  de  dúvida,  promover,  através  de  outro  writ,  a

reanálise  alegação  já  denegada  (ordem  pública)  sem  que,  contudo,  o

impetrante  tenha  arguido  fatos  novos,  importa  em  frontal  violação  à  coisa

julgada material que emantou a decisão decretadora do cárcere preventivo na

origem. 

Assim, uma vez que se constata idêntica as causa de pedir  e

pedido em ambos os  habeas corpus, o não conhecimento de tal alegação é

medida que se impõe no presente  mandamus. À guisa de ilustração,  mutatis

mutandis, vejam-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  EM
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via
eleita se revela inadequada para a insurgência contra
o  ato  apontado  como  coator,  pois  o  ordenamento
jurídico  prevê  recurso  específico  para  tal  fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será
analisado para a verificação da eventual possibilidade
de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º,
do  Código  de  Processo  Penal.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE
ELEVADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA.  CIRCUNSTÂNCIA TAMBÉM
UTILIZADA  NA  TERCEIRA  FASE.  BIS  IN  IDEM.
IMPOSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA
BÁSICA. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º
DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS JUSTIFICADO.
PRECEDENTE DESTE STJ.  1. Na fixação da pena-
base de crimes previstos na Lei 11.343/2006 deve-se
considerar,  com preponderância  sobre  o  previsto  no
artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade
da  substância  entorpecente,  a  personalidade  e  a
conduta  social  do  agente,  consoante  o  disposto  no
artigo 42 do referido diploma legal. 2. Ao interpretar o
mencionado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal,
ao  julgar  o  ARE  666.334/AM,  sob  o  regime  da

Desembargador João Benedito da Silva
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repercussão  geral,  firmou o  entendimento  de  que  a
natureza e a quantidade de droga apreendida devem
ser  levadas  em  consideração  apenas  em  uma  das
fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem,
cabendo ao magistrado decidir  em que momento as
utilizará. 3. No caso dos autos, a quantidade da droga
foi  considerada tanto na primeira quanto na terceira
fases da dosimetria, razão pela qual, ausentes outras
circunstâncias  judiciais  negativas,  reduz-se  a  pena-
base ao mínimo legal,  5 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa. 4.  Na terceira etapa da
dosimetria,  considerando-se  a  quantidade  do
estupefaciente apreendido - 36,270 (trinta e seis quilos
e duzentos e setenta gramas) de maconha - não se
constata  qualquer  ilegalidade  no  afastamento  da
minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma
vez que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal
Superior, a gravidade concreta do crime autoriza a não
incidência  da  causa  de  diminuição  de  pena.
Precedentes  desta  corte.  REGIME  INICIAL  E
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO DECIDIDO EM OUTRO
WRIT.  NÃO  CONHECIMENTO.  1.  Verificada  a
simples  reiteração  de  pedido,  não  tendo  o
impetrante trazido qualquer fato novo capaz de dar
ensejo à nova análise por este Tribunal de pleito
deduzido e  decidido em writ  anterior,  conclui-se,
portanto,  pela  inadmissibilidade  do  presente
remédio  constitucional  quanto  aos  pontos.  2.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício a fim de afastar o bis in idem, porém sem reflexo
na reprimenda definitiva, mantidos os demais termos
do acórdão impugnado. (HC 313.930/SP, Rel. Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
24/03/2015, DJe 06/04/2015)
(destaquei)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
CRIME  SEXUAL.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO.
INCOMPETÊNCIA.  REITERAÇÃO  DE  OUTRO  HC.
MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ E STF.
1.  O  agravante  não  apresentou  argumentos  novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão  agravada,  razão  que  enseja  a  negativa  de
provimento ao agravo regimental.
2.  Tal  como  consignado  na  decisão  combatida,  em
favor do paciente já havia sido impetrado anterior
habeas  corpus  perante  esta  Corte  Superior  de
Justiça,  com  recurso  ordinário  já  julgado  pela
Suprema  Corte,  tendo  o  mesmo  pedido,  sem
alteração  fática,  o  que  consubstancia  mera
reiteração de pedido, a determinar o indeferimento
liminar da petição inicial. Precedentes.

Desembargador João Benedito da Silva
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3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  HC  305.415/BA,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe 23/02/2015)
(destaquei)

Com relação à existência de condições pessoais favoráveis

ao paciente, entremostram-se tais dados insuficientes para, de per si, darem

suporte  à  concessão  da  ordem,  porquanto  configurado  motivo  para  a

manutenção da preventiva, este consubstanciado na necessidade de garantia

da  ordem  pública,  fundamento  devidamente  julgado  nos  autos  do  habeas

corpus supramencionado e em relação ao qual não sucederam fatos novos.

Nesse  sentido,  orienta-se  a  pacífica  jurisprudência  do

Superior Tribunais de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.  GRAVIDADE
CONCRETA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A prisão  cautelar  é  medida  excepcional  e  deve  ser
decretada  apenas  quando  devidamente  amparada
pelos  requisitos  legais,  em observância  ao  princípio
constitucional  da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a
ser cumprida quando da condenação.
Da leitura  do  decreto  prisional  e  do  acórdão  que  o
confirmou,  extrai-se  que  a  prisão  foi  decretada  de
maneira fundamentada,  ainda que de forma sucinta,
em  vista  da  gravidade  concreta  do  delito,  o  qual
ocorreu  em  ambiente  familiar,  valendo-se  o  ora
recorrente  da  condição  de  tio-avô  da  vítima,  sendo
certo  que  a  MM.  Juíza  de  piso  consignou  que  ele
"possui personalidade voltada para a prática de crimes
da mesma espécie".
Eventuais  condições  pessoais  favoráveis  do
acusado  não  têm  o  condão  de,  isoladamente,
desconstituir a custódia preventiva, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva ou
subjetiva  que  autorizem a  decretação da medida
extrema.
Negado provimento ao recurso.
(RHC 55.017/SP,  Rel.  Ministro  GURGEL DE FARIA,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  24/03/2015,  DJe
07/04/2015)

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
DECISÃO  FUNDAMENTADA.  PRESENÇA  DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.  GRAVIDADE
CONCRETA  DA  CONDUTA.  QUANTIDADE  DA
DROGA  APREENDIDA  (105  KG  DE  MACONHA).
RECURSO DESPROVIDO.
-  A  decisão  que  converteu  o  flagrante  em  prisão
preventiva  para  garantia  da  ordem  pública  está
devidamente  fundamentada  na  periculosidade  do
agente  e  na  gravidade  concreta  do  delito,
evidenciadas  pela  quantidade  de  droga  apreendida,
elemento  que  revela  indícios  de  atividade  ilícita  de
intensidade e vulto consideráveis,  bem como aponta
para  o  envolvimento  profundo  do  agente  com  o
comércio  de  drogas.  Nesse  sentido:  HC  n.
288.158/MS,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 29/10/2014; HC
n.  297.333/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2014.
-  As  condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não
são  suficientes,  por  si  só,  para  assegurar  a
liberdade,  quando  há  elementos  concretos  a
justificar a prisão preventiva.  Precedentes: RHC n.
44.848/AM,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA
TURMA,  DJe  17/9/2014;  HC  n.  280.709/PR,  Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe 28/10/2014.
Recurso ordinário desprovido.
(RHC 53.884/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),
SEXTA  TURMA,  julgado  em  10/03/2015,  DJe
20/03/2015)

Já no que diz respeito à garantia de aplicação da lei penal, não há

como subsistir a segregação cautelar sob tal fundamento, pois se observa que

o  magistrado  a  quo não  fundamentou,  nesse  ponto,  a  decisão,  deixando,

assim, de indicar quais elementos concretos conduziriam ao fundando receio

de que o paciente poderia evadir-se do distrito da culpa. 

Todavia,  apesar  de  tal  constatação,  havendo  esta  Corte

assentado, no julgamento do HC nº 2014362-91.2014.815.0000, a subsistência

de  ao  menos  um  requisito  autorizador  da  prisão  preventiva,  qual  seja,  a

garantia da ordem pública, não há que se falar em liberdade provisória, por

Desembargador João Benedito da Silva
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expressa vedação constante do art. 321 do CPP, in verbis: 

Art.  321.  Ausentes  os  requisitos  que  autorizam  a
decretação  da  prisão  preventiva,  o  juiz  deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso,
as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  deste
Código e  observados os  critérios  constantes  do art.
282 deste Código

Firme  em  tais  razões,  NÃO  CONHEÇO  da  impetração

relativamente à alegação de inexistência de fundamentação da prisão cautelar

para garantia da ordem pública, DENEGANDO A ORDEM quanto aos demais

fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Roseno Neto, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 16 (dezesseis  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


