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HABEAS  CORPUS  PREVENTIVO.  PRISÃO
PREVENTIVA.  DEMONSTRAÇÃO  DOS
REQUISITOS  AUTORIZADORES.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA NO  DECISUM DE
FUNDAMENTAÇÃO  EM  FATOS  CONCRETOS.
EXCESSO DE PRAZO. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

O  habeas  corpus preventivo  é  meio  hábil  a
resguardar  o  direito  à  liberdade,  quando  se
configurar  ameaça  ao  direito  de  ir  e  vir  do
paciente  capaz  de  restar  evidenciado  qualquer
constrangimento ilegal.

É  imprescindível  que  a  prisão  preventiva  seja
decretada  ou  mantida  com  motivação  válida  e
aliada a  um dos requisitos legalmente previstos
no art. 312 do Código de Processo penal, além de
amparada  em  fatos  concretos,  o  que  não  se
observa no presente caso. 

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 CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR. EXPEÇA-SE SALVO-CONDUTO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Habeas  Corpus  Preventivo interposto  pelo  Bel.
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Gilson de Brito Lira em favor do paciente Robson Santos Araújo apontando

como autoridade coatora o Juízo do 2º Tribunal do Júri da Capital.

Aduz o impetrante na exordial de fls. 02/13, que o paciente está

sofrendo constrangimento ilegal manifesto com a ameaça de cerceamento da

sua  liberdade de  locomoção decorrente  da ausência  de  fundamentação  do

decreto  de  prisão  preventiva.  Alega  que  a  autoridade  coatora  não  indicou

sequer  um motivo  de relevância  para  dar  sustentáculo  a  sua  decisão,  não

indicando a presença da ameaça à ordem pública nem a demonstração do

requisito atinente à conveniência da Instrução Criminal, motivando sua decisão

de forma genérica,  sem fundamentar  de modo objetivo,  o  que teria  gerado

constrangimento ilegal ao acusado. 

Sustenta ainda a desnecessidade da custódia máxima em vista

da não comprovação da participação do paciente no delito, além de terem sido

extrapolados todos os prazos processuais, sequer ter sido marcada a audiência

de instrução, o que causou excesso de prazo em desfavor do paciente.

Ao final, o impetrante requer a expedição de salvo conduto, para

que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O Juiz a quo prestou as Informações (fls. 143, v e 144), aduzindo

que o paciente foi denunciado juntamente com mais seis réus, acusado de ter

praticado o crime tipificado no art. 121, I e IV c/c o art. 29, todos do Código

Penal. Relata que a denúncia foi recebida aos 24/01/2013, oportunidade em

que foi decretada a prisão preventiva de todos os acusados.

Informou ainda que, expedido o mandado de citação, o paciente

do presente  mandamus não foi  encontrado, estando em local  incerto e não

sabido.  Contudo,  a  sua defesa requereu  pedido  de revogação  de  prisão  e

apresentou defesa preliminar em seu favor. Por fim, afirma que atualmente o
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processo  encontra-se  aguardando  novo  mandado  de  citação  para  o  ora

paciente - Robson Santos Araújo.

Não houve pedido de liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça às fls.  146/153 pela

denegação da ordem, sustentando que não há que se falar em concessão de

ordem liberatória quando evidenciado que os requisitos da custódia cautelar

ainda encontram-se presentes.

É o relatório.

VOTO

Como visto acima, a pretensão do impetrante, no presente writ, é

de ver cessada a ameaça de cerceamento da liberdade de ir e vir do paciente

por ato da autoridade apontada como coatora, tendo em vista a ausência de

fundamentação legal para a manutenção da sua segregação, além do excesso

de prazo a prejudicar o réu. 

É  sabido  que  a  concessão  de  habeas  corpus preventivo

exige séria ameaça de consumação de ato privativo de liberdade, ou seja, é

indispensável que se evidencie os atos concretos de possível constrangimento

ilegal a ser implantado.

Analisando-se atentamente os autos, observa-se que a preventiva

(decisão de fl. 72) foi decretada na oportunidade do recebimento da denúncia,

com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a instrução

criminal.  Na  oportunidade,  narrou  a  Juíza  que  os  denunciados,  presos  na

Penitenciária  Des.  Flóscolo  da  Nóbrega,  mediante  repetidas  agressões,

ceifaram a vida de Luciano de Oliveira,  sendo o motivo do crime o fato de

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001075-61.2015.815.0000

suspeitarem que tal preso praticava pequenos furtos.

Para que seja reconhecida como válida a decisão que decretou a

segregação provisória de acusado de prática delitiva, faz-se mister que nela

haja um mínimo de fundamentação, ainda que de forma concisa. 

In casu, observa-se que o Juízo a quo não apresentou os motivos

concretos  da  decretação  da  prisão  preventiva,  apenas  mencionando  os

requisitos elencados na lei que autorizam a segregação cautelar.

E,  como  sabido,  a  jurisprudência  pátria  vem  entendendo  que

necessário se faz guarnecer a motivação para a decretação da segregação

cautelar,  com  base  em  fatos  concretos que  efetivamente  justifiquem  a

excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva
depende da configuração objetiva de um ou mais dos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Para  isso  o  Julgador  deve  consignar,
expressamente,  elementos  reais  e  concretos
indicadores de que o indiciado ou acusado, solto,
colocará em risco a ordem pública ou econômica,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. […]
(STJ.  RHC 44.238/MG,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014)

E mais:

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO  POR
CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO
PRISIONAL.  RECURSO  PROVIDO.  I  -  A  prisão
cautelar deve ser considerada exceção, já que, por
meio  desta  medida,  priva-se  o  réu  de  seu  jus
libertatis  antes  do  pronunciamento  condenatório
definitivo, consubstanciado na sentença transitada
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em julgado. É por isso que tal medida constritiva
só  se  justifica  caso  demonstrada  sua  real
indispensabilidade  para  assegurar  a  ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo
Penal  (Precedentes).  II  -  No caso,  o  decreto  que
impôs  a  prisão  preventiva  ao  recorrente  não
apresenta devida fundamentação, uma vez que a
simples invocação da gravidade genérica do delito
não  se  revela  suficiente  para  autorizar  a
segregação cautelar com fundamento na garantia
da ordem pública. III - Conforme orientação pacífica,
"não  cabe  às  instâncias  superiores,  em  sede  de
habeas  corpus,  adicionar  novos  fundamentos  à
decisão  de  primeiro  grau,  visando  a  suprir  eventual
vício de fundamentação" (HC n. 113945/CE, Segunda
Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2013).
Recurso  ordinário  provido,  para  revogar  a  prisão
preventiva  do  recorrente,  salvo  se  por  outro  motivo
estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova
prisão,  desde  que  concretamente  fundamentada,  ou
de  outras  medidas  cautelares  diversas  da  prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ  -  RHC:  51379  RJ  2014/0228705-8,  Relator:
Ministro  JORGE  MUSSI,  Data  de  Julgamento:
23/09/2014,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação:  DJe  24/10/2014)  (DESTAQUES  DE
AGORA)

Ademais, constata-se a existência de outro Habeas Corpus (nº

0000239-88.2015.815.0000) desta mesma Relatoria, julgado por esta Câmara

Criminal  (em  26  de  fevereiro  de  2015,  arquivado  definitivamente  em

16/03/2015), cuja ordem foi concedida em relação o outro paciente, envolvido

no mesmo processo original, em que este fundamento também foi apreciado e

verificada,  do  mesmo  modo,  a  falta  de  motivação  para  a  decretação  da

segregação cautelar.

Insurge-se  o  impetrante,  por  outro  lado,  contra  o  excesso  de

prazo para o término da instrução criminal. Contudo, torna-se desnecessária a

análise  de  tal  alegação  ante  a  concessão  da  ordem  no  que  se  refere  ao

primeiro fundamento alegado.

Ora,  tendo  sido  demonstrado  pelo  impetrante  a  séria
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ameaça  de  consumação  de  ato  privativo  de  liberdade  do  paciente neste

habeas corpus preventivo, outro caminho não há, a não ser o de concedê-lo.

Diante do exposto,  CONCEDO A ORDEM  determinando a

expedição do SALVO CONDUTO em nome do paciente ROBSON SANTOS

ARAÚJO, salvo se por outro motivo deva ser preso.

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.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

      Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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