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Gabinete do Desembargador Joás de Brito Perefra Filho

HABEAS CORPUS N. 0001684-44.2015.815.0000

Origem : Capital - 3a Vara Criminal

Relator : Des. Joás de Brito Pereira Filho

Impetrantes : Thiago Cândido Barbosa, Gustavo dos Santos Svenson e Igor
Guimarães Lima

Paciente : Carlos Alex do Nascimento

HABEAS CORPUS. Ação penal. Trancamento. Prisão preventi

va. Alegada desnecessidade. Instrução deficiente. Não conhe

cimento.

I - O remédio heróico deve sempre vir instruído com documen

tos que comprovem as alegações nele feitas, já que não há a
possibilidade de dilação probatória. Sobretudo quando uma

das pretensões é justamente o trancamento da ação penal, so

mente admissível diante de prova inconteste da inocência do

beneficiário da ordem.

II - Inicial não instruída regularmente. Mondomus não conheci

do.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em não conhecer do pedido, nos termos do voto do relator.

Os advogados Thiago Cândido Barbosa, Gustavo dos Santos Svenson
e o estagiário Igor Guimarães Lima impetram habeas corpus em favor de CARLOS
ALEX DO NASCIMENTO, sob a alegação de que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 3a Vara Criminal da
comarca da Capital, por força de decreto prisional contra ele firmado nos autos
da ação penal n. 0001288-75.2015.815.2002.
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Sustentam os impetrantes que o paciente, vítima de um acidente
automobilístico, foi apontado por transeuntes como autor de um suposto crime
de roubo e, por isso, foi preso e autuado em flagrante e, mais tarde, denunciado

pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal, mesmo não

havendo o mínimo de elementos que q incriminem.

Dizem que a autoridade impetrada, calcada em equivocada

premissa erigida pelo representante do Ministério Público de que o paciente

reside na cidade de Paudalho/PE, o que facilitaria a sua fuga do distrito da culpa

caso fosse posto em liberdade, manteve-o sob custódia cautelar, o que não pode

prevalecer, pois, além dos seus ótimos predicados pessoais, tem residência fixa

nesta Capital, onde nasceu e exerce atividade autônoma, consistente em alugar

guarda-sóis e cadeiras na praia do Bessa, sendo, inclusive, inscrito na Associação

dos Ambulantes.

Acrescentam que a manutenção do paciente no cárcere acarreta

sérios prejuízos à sua família, seus filhos, cujo sustento advém do seu trabalho,
sem contar que está sob risco de vida diante da falta de segurança no presídio
onde se encontra e, também, por não ter o local condições de adequado

tratamento da enfermidade que o acomete, já que, no acidente, terminou

quebrando a tíbia, está em pós-operatório, podendo até ter amputada a sua

perna.

Postulam, assim, os impetrantes o trancamento da ação penal e a

conseqüente expedição de alvará de soltura, mormente porque não demonstrada

a imperiosa necessidade da medida de força, à luz do que estatui o art. 312 do

CPP.

Prestadas as informações pelo Juízo 'apontado como autoridade
coatora (fls. 25/26), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

denegação da ordem (fls. 29/34).

É o relatório.
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VOTO - Des. Joás de Brito Pereira Filho (Relator):

Os impetrantes buscam o trancamento da ação penal ou a

restituição da liberdade de lomocoção do paciente, sob a alegação de que não

há prova suficiente de sua participação nos crimes de roubo que lhe são

imputados, além do que, por ter bons predicados pessoais, ser arrimo de família

e estar comprovado que nasceu, reside e trabalha nesta Capital, ao contrário do

afirmado pelo Ministério Público, tem direito de responder ao processo em

liberdade.

O pedido, no entanto, por nenhum dos fundamentos, merece

sequer ser conhecido.

É que, como é cediço, o remédio heróico deve sempre vir instruído
com documentos que comprovem as alegações nele feitas, já que não há a

possibilidade de dilação probatória. Sobretudo quando uma das pretensões é
justamente o trancamento da ação penal, somente admissível diante de prova

inconteste da inocência do beneficiário da ordem.

Neste sentido confira-se:

"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 - 6 a Turma - HC 2.668-3 - Relator Ministro

Vicente Cernicchiaro).

"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 -Relator Celso de

Mello.'- (STF - HCV 70.141-9 - Relator Ministro Celso de Mello -

DJU 01.07.1994, p. 17.481).
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Examinando-se os presentes autos, verifica-se que o pedido não foi

instruído com cópia do decreto cautelar ou de qualquer outra decisão

indeferindo eventual pedido de revogação do ato. Não se tem, sequer, peça

alguma extraída do processo que acene para a ausência de justa causa para a

ação penal, o que, à toda evidência, impede a análise do articulado na inicial.

Ante o exposto, não conheço da presente impetração.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito da Silva, com voto, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira
Filho, relator e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 28 (vinte oito) de Abril do ano de 2015.

Desembargador Joáyxie
-R

Pereira Filho


