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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS n° 0001561-46.2015.815.00000 – 2ª Vara Criminal
da Capital/PB
RELATOR:  Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Talua Vasconcelos Maia de Lucena (OAB/PB 18.777) 
PACIENTE:  Eriko Luan Gonçalves da Silva

HABEAS  CORPUS.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS
DELITOS PREVISTOS NO ART. 14 E 15 DA LEI Nº
10.826/03  E  311  DO  CÓDIGO  DE  PENAL.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  PARA
MANUTENÇÃO  DO  DECRETO  PREVENTIVO.
INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  INVIABILIDADE  DE
PROCESSAR O MANDAMUS. ÚLTIMA PARTE DO
ART. 252 DO RITJ/PB. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.  O  pedido  de  habeas  corpus deve  ser
suficientemente  instruído  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.  “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”
(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  do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  não  conhecer  da
ordem, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o parecer oral
da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  de  habeas  corpus,  com  pedido  de



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

liminar, impetrada por Taluã Vasconcelos Maia de Lucena (OAB/PB 18.777),
com base no art.  5°,  LXI e  LXVI,  da CF/88,  em favor  de  Eriko  Luan
Gonçalves da Silva, qualificado na inicial e acusado pela prática, em tese,
dos crimes tipificados nos  arts.  14 e  15 da lei  nº  10.826/03 e 311 do
Código de Penal (fls. 2-8).

Afirma a peça inicial que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 02.03.2015, pela prática, em tese, do delito disposto no art.
14  e  15  da  lei  nº  10.826/03  e  311  do  Código  de  Penal,  tendo  sido
convertida em prisão preventiva em 10.03.2015. 

Relata  a  impetração  que  há  excesso  de  prazo  na
conclusão da instrução criminal e que inexiste a necessidade efetiva da
intervenção  cautelar,  constituindo  constrangimento  ilegal  e  violação  ao
basilar princípio da presunção de inocência tal medida, não havendo, por
conseguinte, razão para denegação do pedido de liberdade provisória, eis
que,  não  encontram-se  presentes  os  requisitos  do  art.  312  do  CPP,
ensejadores da prisão preventiva.

Aduz ainda, que o paciente possui bons antecedentes, é
réu primário, possui residência fixa e é comerciante.

Dessa forma, almeja, tanto em liminar como no mérito, a
concessão  do  writ,  para  restabelecimento  da  liberdade  do  paciente,
determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura. 

Juntou documentos (fls. 09-12).

Registre-se  que  o  impetrante  deixou de  colacionar  aos
autos cópia do decreto prisional, bem como de decreto preventivo, juntou
apenas documentos pessoais e certidão negativa da Justiça Federal.

Conclusos, coloquei-os em mesa para julgamento (fl. xx).

Em parecer oral, manifestou-se a Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

Há  de  suscitar-se,  de  início,  a  preliminar  de  não
conhecimento do presente remédio heroico, uma vez que não existe nenhum
documento  para  demonstrar  a  certeza  das  alegações  expostas,  pois  a
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impetração não instruiu seu petitório com o documento apto a comprovar a
falta de fundamentação do decreto prisional, que é a hipótese lançada neste
writ. 

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

“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.”

A impetração aponta que não há, no decreto constritivo, os
requisitos autorizadores do art. 312 do CPP,  mas esqueceu de acostar a cópia
da  decisão  que  decretou  a  preventiva,  que  é  imprescindível  para  o
processamento deste mandamus.

Em verdade, no presente álbum processual, como já dito, só
consta cópia dos documentos pessoais do paciente, bem como Certidão negativa
da Justiça Federal, como se vê às fls. 09-12, fato este, que torna impossível a
verificação precisa dos termos da pretensão mandamental,  acarretando, por
conseguinte, a sua inviabilidade, fazendo incidir ao caso, de imediato, como já
dito, a última parte do citado art. 252 do RITJ/PB.

Dessarte,  devendo  o  pedido  de  habeas  corpus  ser
suficientemente  instruído  com  prova  consistente  e  preconstituída,  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.

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
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tribunal,  é  do  interesse  do  impetrante  e  do
paciente  que  desde  logo  fique  positivada  a
ilegalidade.” (in  Recursos no Processo Penal.  2.
ed., São Paulo: RT, 2000, 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., págs. 373-374).

A  jurisprudência,  por  sua vez,  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 0001561-46.2015.815.0000                                                                4



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

“Habeas corpus liberatório. Pedido mal-instruído.
Não-conhecimento  –  A  alegação  de  falta  de
fundamentação  da  decisão  indeferitória  de
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
– Rel. Des. Aido Faustino Bertocchi – Julgado em
24-06-99)” (in RJTJERGS 198/168).

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

É o meu voto.

Presidiu  o julgamento,  com voto,  o Desembargador João
Benedito  da  Silva,  dele  também  participando,  além  de  mim,  Relator,  os
Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  e  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 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 -               - Relator -
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