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HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE  CRIME DE
LATROCÍNIO, EM TESE. IRREGULARIDADE DA
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  ARGUMENTO
PREJUDICADO.  CÁRCERE  SOB  NOVO
TÍTULO.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DA PRISÃO
CAUTELAR.  REQUISITOS  PARA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR VERIFICADOS EM
FATOS CONCRETOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO.

                             
A  partir  do  momento  em  que  o  juízo  a  quo
decretou a prisão preventiva  do paciente,  estão
superados os fundamentos declinados na inicial,
para  justificar  a  necessidade  de  concessão  da
ordem, eis que não mais subsiste a segregação
por força do flagrante.

O  decreto  preventivo,  ora  questionado,  está
satisfatoriamente  motivado  com  a  indicação  de
elementos concretos no tocante à necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal,  em  razão  da  gravidade  do  delito, da
periculosidade do agente e da evasão do distrito
da culpa.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
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da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  JULGAR  A  ORDEM  PREJUDICADA
QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO E DENEGAR PELOS DEMAIS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

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

pela Bel. José Evanildo Pereira de Lima em favor de José Gilson Santiago

da Costa Junior, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito

da 5ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande, alegando, em síntese, a

ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de fundamentação do decreto

preventivo.

Aduz,  ainda,  que o  paciente  é primário,  tem endereço certo  e

profissão definida.

Requer, subsidiariamente, a concessão medida cautelar diversa

da prisão.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

 

Instruiu o pedido com documentos (fls. 16/59).

Em  suas  informações  (fls.  67/68),  a  autoridade  dita  coatora

informa que o delito praticado revela, por si só, ser o paciente pessoa de alta

periculosidade, justificando a preventiva como garantia da ordem pública e da

aplicação da lei penal, bem como conveniência da instrução criminal.

Informa, ainda, que a ação penal sequer teve início, estando os

autos do inquérito na CAIMP desde o dia 13 de março do corrente ano.

A liminar foi indeferida às fls. 70/71.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta Procuradoria da Justiça, em seu parecer de fls.  73/75,

pugnou pela prejudicialidade dos pleitos relativos à ilegalidade do flagrante e

da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e pela denegação da

presente ordem no que se refere à ausência de fundamentação do decreto

preventivo e às condições pessoais favoráveis.

É o relatório. 

VOTO

 A pretensão do impetrante no presente  writ tem como escopo

repelir violação ao status libertatis do paciente.

Sustenta  a  ilegalidade  da  prisão  em  flagrante  e  ausência  de

fundamentação do decreto preventivo.

Aduz,  ainda,  que o  paciente  é primário,  tem endereço certo  e

profissão definida.

Requer, subsidiariamente, a concessão medida cautelar diversa

da prisão.

No que tange ao primeiro argumento invocado (irregularidade da

prisão em flagrante), é de se registar que o pedido resta prejudicado.

Ora, a partir do momento em que o juízo a quo decretou a prisão

preventiva do paciente, estão superados os fundamentos declinados na inicial,

para  justificar  a  necessidade  de  concessão  da  ordem,  eis  que  não  mais

subsiste a segregação por força do flagrante.

In casu, a ameaça de coação cessou, a partir do momento em que

Desembargador João Benedito da Silva
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se  decretou  a  segregação  preventiva,  implicando,  pois,  prejudicialidade  no

julgamento do pedido nesta parte (art. 257 do Regimento Interno do TJPB):

“Verificada a cessação de violência ou coação ilegal, o
habeas  corpus  será  julgado  prejudicado,  podendo,
porém, o Tribunal declarar a ilegalidade do ato e tomar
as  providências  cabíveis  para  punição  do
responsável”.

Sobre o assunto, são os seguintes julgados, mutatis mutandis:

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  PARRICÍDIO.
CONCURSO DE AGENTES.  PRISÃO TEMPORÁRIA
DECRETADA EM 13.09.07.  ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE FOI MANTIDO ENCLAUSURADO APÓS O
VENCIMENTO  DO  PRAZO  DA  PRISÃO
TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER
SANADA.  DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
EM  15.10.07.  NOVO  TÍTULO  LEGITIMADOR  DA
CUSTÓDIA.  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  DECORRENTE  DA  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  PARA  A  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
DECRETO  PREVENTIVO  SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GARANTIA  DA  EVENTUAL  APLICAÇÃO  DA  LEI
PENAL. ORDEM DENEGADA. 1.  Não há ilegalidade
a  reparar  no  acórdão  que  mantém  decisão  que
julgara  prejudicado  pedido  de  relaxamento  da
prisão  temporária,  ao  argumento  de  que,  com a
decretação da prisão preventiva, resta superada a
análise  de  eventuais  ilegalidades  na  custódia
temporária (HC  48.019/GO,  Rel.  Min.  ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJU 12.03.07). 2. Sendo induvidosa
a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios
de  autoria,  não  há  ilegalidade  na  decisão  que
determina  a  custódia  cautelar  do  paciente,  se
presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP.
(…) 6.  Parecer do MPF pela concessão da ordem. 7.
Ordem denegada. (STJ. HC 98.491/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 21/08/2008, DJe 15/09/2008) (grifo nosso)

Quanto à ausência de fundamentação do decreto preventivo de

fls.16/17), ao discorrer a respeito, o juiz singular, com base no modus operandi

(delito praticado mediante arma de fogo e luta corporal) e na periculosidade do

agente, indicou  como motivo  da  segregação cautelar:  a  garantia  da  ordem

Desembargador João Benedito da Silva
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pública. Vejamos:

“(...)  Narram os  autos  que,  no  dia  02  de  março do
corrente ano, o indiciado dirigiu-se até o mercadinho
onde a vítima trabalha e anunciou o assalto.  Ocorre
que Josezilton  agarrou-se  com indiciado  e  começou
uma luta corporal.
Em dado momento,  o  acusado consegui  soltar-se  e
pegar a arma disparando contra a vítima, não tendo
atingido  a  mesma  em  razão  das  munições  terem
“pinado”.
Diante disso, o indiciado investiu contra Josezilton e
desferiu  uma  coronhada  em  sua  cabeça,  fugido  do
local sem levar nada.
A  materialidade  é,  pois,  inconteste,  existindo
veementes indícios da autoria, ante a prova colhida no
auto da prisão em flagrante. 
(…)
Estão, pois, presentes os pressupostos necessários à
adoção da segregação provisória.
No que tange ao fundamento, entendo que a medida
se justifica  para assegurar  a  aplicação da lei  penal,
como garantia da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal.
(…)
No  caso  ora  em  disceptação,  em  que  pese
procedendo a uma análise perfunctória, própria desta
fase  de  cognição  superficial,  tenho  que  as  demais
medidas  cautelares  inseridas  no  artigo  319  são
inócuas, diante das condutas cujos indícios (…).” (fls.
16/17)

 Do excerto acima transcrito, tem-se que a decisão se encontra

suficientemente justificada na garantia da ordem pública.

Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis invocadas pelo

impetrante não são suficientes para concessão da ordem, quando presentes os

motivos para a manutenção da preventiva.

Nesse sentido:

“A  primariedade  e  os  bons  antecedentes  não
impedem a decretação da prisão preventiva e nem
têm  força  para  alcançar  a  sua  revogação  ou  a
concessão  da  liberdade  provisória.”  (RJTJERGS.
146/53, 50)

Desembargador João Benedito da Silva
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Adotando o mesmo posicionamento, é a seguinte doutrina:

“28. Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa  não  são  obstáculos  para  a  decretação  da
prisão preventiva: as causas enumeradas no art. 312
são suficientes para a decretação da custódia cautelar
de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam  a  conseguir  um  alvará  permanente  de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar,  visto que
essa tem outros  fundamentos.  A garantia  da ordem
pública  e  da  ordem  econômica,  bem  como  a
conveniência  da  instrução  criminal  e  do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com
que o  juiz tenha base para segregar  de imediato  o
autor da infração penal grave.” (NUCCI, Guilherme de
Souza.  Código de  processo penal  comentado. 9ª
Ed. Editora dos Tribunais: 2009. p. 635).

Ressalte-se que inexiste,  nos autos,  prova do exercício  laboral

pelo paciente.

Por fim, o pleito para aplicação das medidas cautelares previstas

no art. 319 do CPP, também, não se sustenta.

A segregação provisória está calcada em circunstâncias concretas

do caso, autorizadoras da medida extrema, não existindo motivos suficientes

para a revogação da prisão cautelar no presente momento processual. 

Não  existe  ilegalidade  a  ser  reparada  no  Decreto  de  prisão

preventiva,  mostrando-se inócua a aplicação de medida cautelar  diversa da

prisão, em razão da periculosidade concreta do paciente fundada no  modus

operandi da conduta delituosa (luta corporal e uso de arma de fogo).

Por  tais  razões,  em  julgo  a  ordem  prejudicada  quanto  ao

primeiro fundamento e denego o pedido de habeas corpus quanto aos

demais argumentos.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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    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.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


