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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS Nº 0001603-95.2015.815.0000 – 1ª Vara da Comarca
de Conceição/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Josué Diniz de Araújo Júnior (OAB/PB 13.199) 
PACIENTE: Maria do Desterro dos Santos Ferreira, vulgo “Neném”

HABEAS CORPUS.  ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
VIOLAÇÃO  DO  SIGILO  FUNCIONAL.  PRISÃO
CAUTELAR.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.  NÃO
ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIA DE APLICAÇÃO
DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  FUNDAMENTAÇÃO  NA  GRAVIDADE
DOS  CRIMES,  MODUS  OPERANDI  E
PERICULOSIDADE  DOS  INTEGRANTES.
PACIENTE QUE, EM RAZÃO DO CARGO, POSSUI
FACILIDADES  NO  PODER  JUDICIÁRIO.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. 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.

2.  A  demonstração  de  que  a  paciente  possui
bons  antecedentes,  residência  fixa  e  emprego
definido,   não  é  preponderante  a  ensejar  sua
soltura  frente  à  perseguida  preservação  da
ordem pública, da instrução criminal e a garantia
da aplicação da lei penal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, por maioria, em denegar a ordem mandamental.

Relatório
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Trata-se de ordem de  habeas corpus  interposta por  Josué
Diniz de Araújo Júnior (OAB/PB 13.199), em favor de Maria do Desterro dos
Santos  Ferreira, qualificada  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca
de Conceição/PB (fls. 2-10).

Afirma a peça inicial que a paciente foi presa por força de
um mandado de prisão preventiva no dia 3 de março de 2015, em razão de
ter infringido, em tese, o art. 325 do Código Penal, em virtude de, utilizando-
se de sua função (serventuária da Justiça – Oficiala de Justiça da Comarca de
Conceição/PB), ter passado informações sobre a Operação A Teia, colocando
em risco a própria operação.

O impetrante sustenta a quanto à necessidade, ou não, de
manter  a  paciente  presa,  uma vez  que  é  primária,  com residência  fixa  e
profissão definida e que a sua conduta ao realizar uma ligação telefônica para
alertar quanto à operação da Polícia Civil,  em nada dificultou os trabalhos,
uma  vez  que  todos  os  investigados  foram  presos  e  cumpridos  todos  os
mandados expedidos.

Pede  a  concessão  da  ordem  (liberdade  provisória),  em
liminar, sustentando ainda, a falta de justa causa para manter a paciente em
cárcere, não sendo o caso, sequer, de aplicação das medidas cautelares.

Juntou documentos (fls. 11-64).

Foram solicitadas as informações à autoridade coatora (fl.
71).

O  magistrado  de  primeiro  grau  comunicou  da
impossibilidade de prestar informações, uma vez que os autos se encontram
remetidos a Delegacia de Polícia para conclusão das investigações (fls. 74-84)

Liminar indeferida (fls. 86).

Com  vistas  dos  autos,  a  nobre  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 88-90).

É o relatório.

Voto

O impetrante alega em sua inicial  a falta de justa causa
para  manter  a  paciente  presa,  registrando,  ainda,  que  a  sua  conduta  ao
realizar uma ligação telefônica para alertar quanto à operação da Polícia Civil,
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em nada dificultou os trabalhos, uma vez que todos os investigados foram
presos e cumpridos todos os mandados expedidos.

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.

Quando decretou a prisão preventiva  da ora paciente,  o
juiz  de  1º  grau  discorreu  detalhadamente  sobre  as  razões  de  seu
convencimento,  inclusive registrando o fato da paciente ser Oficiala de Justiça
tendo algumas facilidades por fazer parte do Poder Judiciário. Vejamos (fls.
79):

“(...)  devido  as  facilidades  que  seu  cargo  lhe
proporciona,  principalmente  por  estar  inserida
nas entranhas do Poder  Judiciário,  continuando
em  liberdade,  permitirá  com  que  continue  a
fornecer  informações  privilegiadas  à  associação
criminosa, prejudicando, assim, toda a instrução
processual. (...)” 

Denota-se dos autos que se trata de crimes que merecem
resposta do Poder Judiciário, principalmente, por ter o envolvimento de um de
seus serventuários, 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 garantir a credibilidade da justiça.

A propósito a jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  Prisão
preventiva.  Pretensa  revogação.  (…)  Alegada
ausência de justa causa e de fundamentação do
Decreto  preventivo.  Inocorrência.  Presença  dos
requisitos  autorizadores  da  custódia  cautelar  e
fundamentação  idônea.  Modus  operandi  que
justifica  a  gravidade  concreta  do  delito  e  a
periculosidade dos agentes. Suposto excesso de
prazo para encerramento da instrução criminal.
Inocorrência.  Curso  processual  justificado  pela
pluralidade  de  denunciados  e  relativa
complexidade.  (…)  Conhecimento  e  denegação
da ordem.  Consonância  com parecer  da quinta
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procuradoria  de  justiça.  (TJRN  -  HC
2015.000282-8 - Rel. Des. Gilson Barbosa - DJ
25/02/2015) - grifei

“PROCESSO  PENAL.  Habeas  corpus.  Suposta
prática dos crimes de associação criminosa e de
roubo majorado (arts.  288,  pár.  Único,  e  157,
§2º, incs. I e II, ambos do código penal). Prisão
em  flagrante  convertida  em  preventiva.  1)
alegada  ausência  de  fundamentação  idônea  do
édito  preventivo.  Inocorrência.  Gravidade
concreta  do  delito.  Periculosidade  do  agente.
Possibilidade  de  reiteração  delitiva. Ademais,
impossibilidade  de  extensão  ao  paciente  da
liberdade  provisória  concedida  aos  corréus.
Situações  fático  processuais  distintas.
Necessidade de persistência do Decreto cautelar.
2) condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 3)
aludido  excesso  de  prazo  para  formação  da
culpa.  Não  constatação.  Instrução  processual
finalizada.  Ação  penal  originária  em  fase  de
alegações finais. Incidência da Súmula nº 52 do
STJ.  Constrangimento  ilegal  não  configurado.
Ordem denegada. HC nº 1. 319. 933- 0. (TJPR -
HC Crime 1319933-0 - Relª Juíza Conv. Simone
Cherem  Fabrício  de  Melo  -  DJ  25/03/2015)  -
grifei

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.,
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
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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.

Por fim, registre-se que as condições pessoais favoráveis,
mesmo quando comprovadas, por si mesmas, não garantem eventual direito
em  responder  ao  processo  em  liberdade,  sobretudo  se  a  prisão  se  faz
necessária para garantia da ordem pública, como no caso em comento. 

Por isso, denego a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, os Desembargadores 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, aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015

        Des. Carlos Martins Beltrão Filho
   - Relator -

HABEAS CORPUS N° 0001603-95.2015.815.0000                                                                       C.M.B.F. 5


