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

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N.º 0001674-97.2015.815.0000 – Juízo da 
Comarca de Pedras de Fogo
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Kelson Sérgio Terrozo de Souza
PACIENTE: Gercivaldo Martins da Silva

HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  CONVERSÃO  EM
PREVENTIVA. ALEGADA PROVA ILÍCITA. MATÉRIA
QUE  DEMANDA  EXAME  APROFUNDADO  DAS
PROVAS  DOS  AUTOS.  VIA  ESTREITA.  ALEGADA
FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA AFASTAR A
REVOGAÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS  QUE  NÃO
SÃO  SUFICIENTES  PARA  A  CONCESSÃO  DA
LIBERDADE  PROVISÓRIA.  PLEITO  DE  PRISÃO
DOMICILIAR.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
IMPRESCINDIBILIDADE  DO  PACIENTE  PARA
PRESTAR  CUIDADOS  À  FILHA  MENOR  DE  5
(CINCO)  ANOS  DE  IDADE.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.

1.  A  estreita  via  do  writ  não  comporta
aprofundada  análise  da  prova,  mostrando-se
inevitável  reconhecer  que  a  análise  acerca  da
prova  ilícita  quando  ao  reconhecimento  do
paciente  impõe  necessariamente  uma
aprofundada  incursão  no  contexto  fático-
probatório, devendo tal questão ser devidamente
esclarecida no decorrer da instrução criminal.

2. Decreto preventivo fundamentado na garantia
da ordem pública. Fundamentação suficiente para
afastar a revogação da prisão.

3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não
são garantidoras de eventual direito de liberdade
quando  outros  elementos  constantes  nos  autos
recomendam a custódia cautelar.
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4.  Pleito  para  prisão  domiciliar.  Da  análise  dos
autos,  não se  observam elementos  idôneos  para
levar à conclusão de que os cuidados do paciente
são imprescindíveis para o sustento de sua filha.

5. Denegação da ordem.

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 denegar a ordem, em harmonia com
o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar,  impetrada pelo  Bel.  Kelson Sérgio  Terrozo  de  Souza em favor  de
Gercivaldo Martins da Silva, qualificado inicialmente, alegando, para tanto,
suposto constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da Vara Única
de Pedras de Fogo (fls. 02/09).

Narra a inicial do mandamus que o paciente foi preso em
flagrante delito em 15/03/2015, pela suposta prática de homicídio tentado,
tendo  sido  convertida  a  prisão  em  flagrante  em  preventiva  pelo  juízo
plantonista da Comarca de Cruz do Espírito Santo.

Foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva,
mas este não foi acolhido.

Pugnou pela concessão da ordem em liminar.

Solicitadas as informações de praxe, fls. 107, estas foram
prestadas às fls. 110, com a ressalva de que o flagrante foi convertido em
preventiva em nome da garantia da ordem pública, bem como considerando o
medo  exposto  pela  vítima  que,  quando  ouvida  na  polícia  demonstrou
bastante medo do paciente e do seu comparsa.

Liminar indeferida às fls. 112/113.

Em  seguida,  foram  os  autos  à  consideração  da  douta
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Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação do writ (fls.
116/120).

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a concessão da ordem, com escopo
de  repelir  a  violação  ao  status  libertatis do  paciente,  em decorrência  do
suposto constrangimento ilegal resultante de sua custódia preventiva.

Inicialmente,  discorre  o  impetrante  sobre  prova  ilícita,
aduzindo  que  o  reconhecimento  pessoal  do  paciente  seria  ilegal  por  não
seguir o rito do art. 226, II, CPP.

Após,  o  impetrante  alega  que  os  requisitos  para  a
decretação  da prisão  preventiva  não foram preenchidos,  pois  não haveria
indícios  suficientes  de  que  o  paciente  fora  o  autor  da  prática  criminosa.
Ademais,  continua,  nenhum  dos  pressupostos  (conveniência  da  instrução
criminal,  asseguramento da ordem pública,  garantia da ordem pública)  se
encontra evidenciado.

Por fim, discorre sobre o direito à liberdade provisória do
paciente, que possui bons antecedentes, residência fixa, idoneidade moral,
não retardou, retarda ou pretende retardar o processo e não possui intenção
de fuga ou de frustrar a aplicação da lei penal.

Pugnou, caso não concedida a liberdade provisória,  pela
prisão domiciliar, pois o paciente possui filha de 05 (cinco) anos que depende
de sua presença física.

Quanto à alegada prova ilícita, é sabido que a estreita
via  do  writ não  comporta  aprofundada  análise  da  prova,  mostrando-se
inevitável  reconhecer  que  a  análise  acerca  da  prova  ilícita  quando  ao
reconhecimento  do  paciente  impõe  necessariamente  uma  aprofundada
incursão no contexto fático-probatório, devendo tal questão ser devidamente
esclarecida no decorrer da instrução criminal.

Igualmente  não  merece  acolhimento  o  pleito  do
impetrante no que concerne à alegada falta de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente, pois analisando, detidamente,
o decisum guerreado, percebe-se que tal decreto não restou carente de
fundamentação, pois foi escrito de forma direta, objetiva e contundente,
demonstrando os motivos do cárcere cautelar, tendo atendido aos requisitos
legais para tanto, trazendo o desenvolvimento fático e jurídico necessário ao
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fim prisional (fls. 28/36).

O Magistrado plantonista de primeiro grau inicia a decisão
discorrendo  de  forma  doutrinária  e  satisfatória  sobre  a  nova  sistemática
processual penal, que exige a adoção de uma das providências do art. 310 do
CPP, e sobre as determinações do art. 312 do mesmo codex.

Sobre o caso concreto,  consignou que policiais  militares
tomaram conhecimento, por denúncia anônima, que uma pessoa conhecida
como  Tárcio  teria  anunciado  que  cometeria  um  homicídio.  Iniciaram
diligências,  mas  não  o  encontraram.  Momentos  depois,  souberam  que  o
mesmo havia efetuado disparos contra Adauto Albuquerque, o qual narrou,
de forma incisiva e coerente, que sofrera um atentado a tiros cujo autor seria
Tárcio,  que  surgiu  em  uma  moto  guiada  por  Gercivaldo  Martins  (ora
paciente).

E conclui o Magistrado:

“Considerando  as  provas  apuradas  até  o
presente momento, existem indícios suficientes
de que o acusado agiu em premeditação e união
de desígnios com o autor dos disparos em uma
divisão  de  tarefas  para  executar  um crime de
homicídio que não ocorreu, depois de iniciada a
execução, devida à fuga da vítima. Na divisão de
tarefas,  o  acusado  teria  levado  o  autor  dos
disparos até o local do crime e garantido a fuga.
Nestas  circunstâncias,  mera  imposição  de
medida  protetiva  não  é  capaz  de  garantir  a
segurança  da  população.  A  natureza  e  as
circunstâncias  do  crime  demonstram  completo
desrespeito  à  ordem  e  à  vida  humana.  Os
indícios  indicam  que  o  réu  participou  do
planejamento e início de execução de um crime
de homicídio. Não existe garantia para que o réu
não  reitere  a  conduta  para  completar  o  seu
intento.
Diante  de  tudo  isto,  temos  nos  autos  um
exemplo  clássico  da  necessidade  de  prisão
preventiva.
Existe  prova  da  materialidade  e  suficientes
indícios de autoria”.

A fundamentação utilizada por ela é suficiente para afastar,
no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, em especial pela
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necessidade de acautelar a ordem pública.

Em situação semelhante, já decidiu esta Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. Homicídio. Prisão preventiva.
Fundamentação suficiente. Garantia da ordem
pública.  Manutenção  do  Decreto  prisional  na
pronúncia.  Denegação  da  ordem.  Havendo
prova  da  materialidade  do  crime  e  indícios
suficientes  de  autoria,  bem como  estando  a
decisão  segregatória  suficientemente
fundamentada,  com  indicação  efetiva  da
necessidade da custódia, perde consistência a
alegação  de  constrangimento  ilegal.
Entendendo  o  julgador  de  1º  grau  que
subsistiam os motivos ensejadores da anterior
decretação  da  prisão  preventiva  do  acusado,
manteve  fundamentadamente  a  segregação
cautelar  do  réu  na  decisão  de  pronúncia.
Ordem  denegada.  (TJPB;  HC
045.2011.001370-8/001;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito
da Silva; DJPB 18/09/2013; Pág. 12).

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  Violência
doméstica. Delito do art. 129, § 9º, do CPB,
com  redação  conferida  pela  Lei  nº
11.340/2006.  Prisão  em  flagrante  convertida
em  preventiva.  Alegação  de  ausência  dos
requisitos  legais,  de  desnecessidade  da
segregação  e  de  falta  de  motivação  no
Decreto.  Custódia  decretada  com  vistas  à
garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal e como forma de assegurar
a  aplicação  da  Lei  penal.  Decisão
suficientemente  motivada.  Atributos  pessoais
favoráveis. Irrelevância. Denegação da ordem.
“inexiste constrangimento ilegal na segregação
do paciente  quando o  Decreto  da  preventiva
encontra fundamentação na garantia da ordem
pública, tendo a decisão indicado os fatos nos
quais se apoiava para estabelecer a constrição
processual. Não demonstrada a ilegalidade da
manutenção da prisão, denega-se o pedido de
devolução  da  paciente  à  liberdade.  (habeas
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corpus  nº  70021309554,  terceira  câmara
criminal,  tribunal  de  justiça  do  RS,Rrelator:
Vladimir Giacomuzzi, julgado em 27/09/2007).
É pacífico,  na jurisprudência,  o entendimento
segundo o qual  eventuais  condições pessoais
do  paciente  não  impedem  a  decretação  ou
manutenção da custódia cautelar, se presentes
os  requisitos  do  art.  312  do  CPP.  Ordem
denegada.  (TJPB;  HC  999.2013.001.671-
3/001;  Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.
Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
21/08/2013; Pág. 18).

Vejamos,  ainda,  que  a  exigência  constitucional  de
fundamentação nas decisões judiciais não exige que cada decisão seja única.
Nada obsta que haja repetição de ideias e termos jurídicos nas mesmas.

A  inicial  do  mandamus discorre,  ainda,  sobre  as
condições pessoais do paciente como suficientes para o direito à liberdade
provisória do mesmo.

No  entanto,  estes  argumentos  não  elidem  a  prisão
provisória se presentes os requisitos do art.  312 do CPP, como ocorre no
presente caso. 

Nesse sentido se pronunciam as Cortes Superiores:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO  PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS  E  GRAVE  AMEAÇA
(SIMULACRO  DE  ARMA  DE  FOGO).  AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA  NA  GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO. I. […] III.  Ademais, condições
pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade  e  ausência  de  antecedentes
criminais, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao  recorrente  a  revogação  da
prisão  preventiva  se  há  nos  autos
elementos  hábeis  a  recomendar  a
manutenção  de  sua  custódia  cautelar. lV.
Por fim, na espécie, não é cabível a aplicação
das  medidas  cautelares  alternativas  à  prisão,
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haja vista estarem presentes os requisitos para
a  decretação  da  prisão  preventiva,  consoante
determina  o  art.  282,  §  6º,  do  código  de
processo  penal.  Recurso  ordinário  desprovido.
(STJ; RHC 51.696; Proc. 2014/0236272-0; MG;
Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Felix  Fischer;  DJE
06/03/2015). Grifos nossos.

PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO
DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  GARANTIA  DA
ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE APONTADO COM
CHEFE  DE  ESTRUTURADA  QUADRILHA
RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO DE DROGAS NA
REGIÃO.  EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS  NÃO  IMPEDE  A
DECRETAÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO. […]. O entendimento
do Superior Tribunal de justiça é firme no
sentido  de  que  a  presença  de  condições
pessoais  favoráveis,  como  primariedade,
domicílio  certo  e  emprego  lícito,  não
impedem a decretação da prisão cautelar,
notadamente  se  há  nos  autos  elementos
suficientes  para  justificar  a  segregação
preventiva.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.  (STJ;  RHC  45.258;  Proc.
2014/0028976-1;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Juiz
Conv. Ericson Maranho; DJE 06/03/2015). Grifos
nossos.

HABEAS  CORPUS.  2.  Homicídio  qualificado
consumado e tentativa de homicídio qualificado.
Prisão preventiva.  3.  Alegação de ausência  de
fundamentação  apta  a  decretar  ou  manter  a
prisão  cautelar  do  paciente.  Invocação  de
circunstâncias  pessoais  favoráveis
(primariedade e domicílio certo). Pedidos de
revogação da prisão ou submissão do acusado a
medidas cautelares diversas. 4. Superveniência
de  sentença  de pronúncia.  Constrição  cautelar
mantida com o mesmo fundamento: garantia da
ordem  pública.  Ausência  de  prejuízo.
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Precedentes. 5. Necessidade da prisão provisória
justificada.  Gravidade concreta  dos delitos.  As
medidas  cautelares  alternativas  diversas  da
prisão, previstas na Lei nº 12.403/2011, não se
mostram suficientes a acautelar o meio social.
6. Primariedade, bons antecedentes do réu,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós,
não  afastam  a  possibilidade  da  prisão
preventiva.  Precedentes. 7.  Proximidade  de
julgamento pelo tribunal do júri. 8. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada. (STF;
HC 123.172; MG; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE
19/02/2015; Pág. 45). Grifos nossos.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE  DENUNCIADO  POR  DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS
FUNDAMENTOS  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.  REITERAÇÃO
DELITIVA.  CIRCUNSTÂNCIAS  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  INSUFICIÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ORDEM
DENEGADA. I. […]. II. Há também orientação
assente nesta corte no sentido de que as
circunstâncias  pessoais  favoráveis  ao
paciente,  por  si  sós,  não  são  suficientes
para afastar a prisão preventiva embasada
nos  requisitos  do  art.  312  do  código  de
processo  penal. III.  Ordem denegada.  (STF;
HC  120.835;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Ricardo  Lewandowski;  Julg.  11/03/2014;  DJE
26/03/2014; Pág. 80). Grifos nossos.

No  mesmo  norte,  reiteradamente  vem  decidindo  esta
Câmara Criminal:

HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  REVO-  GAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS  CONCRETOS.  MATERIALIDADE  DO
DELITO.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA.  PERICULOSIDADE.
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GRAVIDADE  DO  DELITO.  POSSIBILIDADE  DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.  […]  A  existência  de  eventuais
condições  favoráveis,  a  exemplo  da
primariedade,  dos  bons  antecedentes,  da
residência fixa, ocupação lícita etc, por si,
não garantem eventual direito subjetivo à
revogação  da  preventiva.  (TJPB;  HC
2014362-91.2014.815.0000;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito
da  Silva;  DJPB  12/02/2015;  Pág.  20).  Grifos
nossos.

HABEAS CORPUS.  ROUBO MAJORADO.  PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE  E
CONTUNDENTE.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS
DE  AUTORIA.  DEMONSTRAÇÃO.  NECESSIDADE
DE  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
CIRCUNSTÂNCIAS  PESSO-  AIS  FAVORÁVEIS
NÃO  CONFIGURAM  OBSTÁCULO  PARA  A
CUSTÓDIA  PREVENTIVA.  DECRETO  PRISIONAL
MANTIDO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  […]  Os
predicados pessoais favoráveis, por si sós,
não  são  obstáculos  à  prisão  preventiva.
(TJPB; HC 2013031-74.2014.815.0000; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho; DJPB 01/12/2014; Pág. 11). Grifos
nossos.

HABEAS  CORPUS.  Homicídio  duplamente
qualificado  tentado  e  dois  homicídios
duplamente qualificados consumados, todos em
concurso de pessoas. Art. 121, § 2º, incisos I e
IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.
Prisão preventiva. Nulidade processual. Ausência
de juntada de autos ao processo principal. Feito
que  sempre  esteve  e  está  a  disposição  das
partes  no  curso  da  ação  penal.  Ausência  de
prejuízo.  Falta  de  fundamentação  do  Decreto
constritor.  Prova  da  materialidade  e  indícios
suficientes  de  autoria.  Decisum  fulcrado  na
garantia da ordem pública. Condições pessoais
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favoráveis.  Irrelevância. Ordem  denegada.
[…].  Possíveis  atributos  pessoais  do
paciente,  tais  como  primariedade  e  bons
antecedentes, não têm o condão de afastar
a manutenção da custódia cautelar, quando
estiverem  presentes  os  pressupostos  e
requisitos  do  art.  312  do  código  de
processo penal, como na hipótese vertente.
(TJPB; HC 2011800-12.2014.815.0000; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves
Teodósio;  DJPB  03/11/2014;  Pág.  10).  Grifos
nossos.

Por  fim,  pugnou  o  impetrante,  caso  não  concedida  a
liberdade provisória, pela prisão domiciliar do paciente, que possui filha de 05
(cinco) anos que depende de sua presença física.

Mas,  da análise  dos autos,  não se  observam elementos
idôneos  para  levar  à  conclusão  de  que  os  cuidados  do  paciente  são
imprescindíveis para o sustento de sua filha.

É óbvio que, diante de sua pouca idade, a criança N. S. C.
(fls.  11)  necessita  de  cuidados  específicos,  mas  estes  podem  ser-lhes
prestados  por  sua  genitora,  na  ausência  temporária  do  pai,  em  situação
excepcional como a desenhada nos autos.

Portanto, em face da ausência de provas necessárias ao
decreto  da  segregação  domiciliar,  a  medida  adequada  é  a  denegação  da
ordem, conforme orienta  a jurisprudência do Superior  Tribunal  de Justiça.
Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO.  TRÁFICO
INTERNACIONAL  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  JUSTIFICADORES  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR.  PEDIDO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.
PACIENTE COM FILHA MENOR DE SEIS ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A CRIANÇA NECESSITA
DE CUIDADOS ESPECIAIS.  SOBREPUJANÇA DA
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL
VISANDO  A  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZADO GRUPO
DEDICADO  AO  TRÁFICO  DE  GRANDES
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QUANTIDADES  DE  ENTORPECENTE  AO
EXTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  o
entendimento  da  Primeira  Turma  do  Supremo
Tribunal  Federal,  passou  a  inadmitir  habeas
corpus  substitutivo  de  recurso  próprio,
ressalvando,  porém,  a  possibilidade  de
concessão  da  ordem  de  ofício  nos  casos  de
flagrante  constrangimento  ilegal.  -  O  Juiz  de
primeiro  grau  justificou  devidamente  a
necessidade  da  custódia  cautelar,  destacando
que a paciente é acusada de integrar organizado
grupo criminoso dedicado ao tráfico de grandes
quantidades  de  entorpecentes  ao  exterior,
circunstância  que  autoriza  a  segregação
antecipada para garantia da ordem pública. - Em
que pese  ser  a  paciente  mãe de  uma criança
com idade inferior a 6 (seis) anos, as instâncias
ordinárias  entenderam  pela  impossibilidade  de
concessão da prisão domiciliar, uma vez que não
foi  constatada  a  imprescindibilidade  da  sua
presença ou a necessidade de cuidados especiais
a serem conferidos à menor. - Dessa forma, não
se  pode  falar  em  carência  de  fundamentação
idônea para imposição da custódia cautelar  ou
para  denegação  da  prisão  domiciliar,  pois  as
circunstâncias descritas nos autos corroboram a
necessidade  de  manutenção  da  prisão
preventiva  da  paciente,  inexistindo,  assim,
qualquer  constrangimento  ilegal  a  ser  sanado.
Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ  -  HC
295.774/SP  -  Rel.ª  Min.ª  Marilza  Maynard  -
Sexta Turma - j. 21.8.2014).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL,
ORDINÁRIO  OU  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO
CABIMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  NULIDADE.
AUSÊNCIA.  SUBSTITUIÇÃO.  PRISÃO
DOMICILIAR.  CUIDADOS  DE  CRIANÇA.
IMPRESCINDIBILIDADE  NÃO  ADMITIDA  COMO
COMPROVADA.  AUSENTE  ILEGALIDADE.  […]
3.Não  há  ilegalidade  no  indeferimento  de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
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quando  não  admitido  como  comprovada  a
imprescindibilidade da agente para cuidados de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência  -  inc.  III,  do  art.  318,  do  CPP.  4.
Habeas  corpus  não  conhecido.”  (STJ  -  HC
302.003/SC,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro  -  Sexta
Turma - j. 23.10.2014).

Digo  mais,  nos  termos  do  art.  318,  III,  do  CPP,  a
substituição  da  prisão  preventiva  por  domiciliar  somente  será  concedida
quando  ficar  comprovado  nos  autos  situação  que  demonstre  a
imprescindibilidade  do  agente  para  prestar  cuidados  especiais  à  pessoa
menor de 6 (seis) anos ou portadora de deficiência, o que não aconteceu no
presente  caso,  em  que  a  impetração  juntou,  apenas,  a  certidão  de
nascimento da filha do paciente, conforme se vê do documento de fl.  11.
Nenhum  outro  documento  acostado  que  comprove  a  necessidade  dos
cuidados da filha menor por seu pai.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos
consta, denego a ordem.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator, Márcio Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira
Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, 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, em 23 de abril de 2015.

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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