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A  C  Ó  R  D  Ã O  A  C  Ó  R  D  Ã O  

HABEAS CORPUS N°  0000607-97.2015.815.0000  –  2º  Tribunal  do
Júri da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE:  Henrique Souto Maior M. De Albuquerque (OAB/PB 13.017)
PACIENTE: Josinaldo Marinho Ferreira

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
LIBERDADE PROVISÓRIA REQUERIDA.
INDEFERIMENTO E CONVERSÃO EM
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP. REVOGAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. ADOÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.  CONCESSÃO  PARCIAL DA
ORDEM.

1.  A decisão que indefere o pleito de
liberdade provisória e converte a prisão em
flagrante em preventiva, deve vir
devidamente fundamentada, de modo que
demonstre, suficientemente, a real
necessidade da manutenção da segregação
cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
Ausente tais condições, impõe-se a
revogação do decreto.

2.  A mera indicação de que trata-se  de
crime grave e que, se posto em liberdade,
poderia  dificultar  a  apuração  da  infração,
não enseja necessariamente na manutenção
da prisão cautelar, sobretudo quando trata-
se  de  paciente  primário  e  com  bons
antecedentes. 

3.  No caso em disceptação, cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no art. 319 do CPP, como
forma de coibir a fuga e a repetição do crime
por parte do indiciado.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de habeas
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corpus, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em conceder parcialmente a
ordem, nos termos do voto do Relator. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar, impetrada por Henrique Souto Maior M. De Albuquerque (OAB/PB
13.017), em favor de  Josinaldo Marinho Ferreira, qualificado inicialmente,
alegando, para tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente do Juízo
de Direito do 2º Tribunal do Júri da Capital/PB (fls. 02-16).

Consta  na  exordial  que  o  paciente  encontra-se  preso
desde  o  dia  24 de janeiro  de 2015,  por  ter,  supostamente,  praticado a
infração prevista no art. 121, §2º, IV, c/c  art. 29, todos do Código Penal.

O paciente foi  denunciado por haver,  em comunhão de
interesses, concorrido para o homicídio de Ivanildo da Silva Pinto, conhecido
por “Panto”, fato ocorrido em 24/01/2015, por volta das 03h00, em frente
ao  “Bar  do  Cajú”,  no  bairro  de  Mangabeira,  nesta  capital,  local  onde  o
paciente trabalhava como segurança.

Segundo informações colacionadas aos presentes autos,
na data e local supramencionados, Ivanildo da Silva Pinto, “Panto”, estava
ingerindo bebida alcoólica no interior no bar do Cajú, quando resolveu sair
do  estabelecimento comercial, instante em que, fora surpreendido por uma
pedrada  e  disparos  de  arma  de  fogo  efetuados  pelos  indivíduos  não
identificados, apenas conhecidos pelos apelidos de “Uréia” e “Bocão”, tendo
a vítima ido a óbito no mesmo local, enquanto seus algozes fugiram para
local incerto e não sabido.  

 Informa o impetrante  que após o crime,  chamaram a
polícia  e,  ao  chegarem ao local,  os  mencionados policiais  solicitaram as
filmagens  das  câmeras  de  segurança,  ocasião  em  que,  a  delegada,
juntamente com dois policiais e outras pessoas que trabalhavam na Casa do
Cajú, viram toda a gravação e, de forma equivocada e prematura, ao verem
que  o  paciente/acusado  estava  falando  com Uréia  e  o  outro  comparsa,
chegaram a conclusão “errônea” que os gestos do paciente era mostrando
onde a vítima estava.

Argumenta  o  impetrante,  que  o  decreto  preventivo
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encontra-se  carente  de  fundamentação,  vez  que,  um  dos  motivos  que
levaram a decretar a custódia preventiva foi a garantia da ordem pública,
todavia, por ser primário, possuir bons antecedentes, trabalho e residência
fixa, o mesmo não oferece qualquer perigo de ofensa a ordem pública, nem
irá atrapalhar o regular andamento do processo.

Ao final, pede a concessão de liminar, com expedição do
Alvará de Soltura.

Solicitadas  as  informações  de  praxe  à  autoridade  dita
coatora  (fls.  45),  estas  foram devidamente  prestadas  (fls.  49),  tendo a
magistrada  informado  que  a  prisão  em  flagrante  foi  convertida  em
preventiva pelo Juiz Plantonista em 24/01/2015, a denúncia foi oferecida
em 25/03/2015, encontrando-se os autos conclusos para decisão.

Conclusos os autos, vieram-me para apreciação da liminar.

Liminar indeferida às fls. 60-60/v. 

Em seguida, foram os autos remetidos à consideração da
douta Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação do
presente habeas corpus (fls. 62-69).

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 da ausência de fundamentação
necessária para a decretação da prisão preventiva.  Alega,  no  presente
remédio constitucional,  que há ausência de prova da materialidade e da
autoria,  sendo  incriminado  sem  a  devida  investigação,  e  ainda,  que  o
paciente  é  primário,  possui  bons  antecedentes,  residência  fixa,  não
preenchendo assim, os requisitos legais previstos no parágrafo único do art.
312 do Código de Processo Penal para decretação da prisão preventiva.

Razão assiste à impetração. Vejamos:

Analisando os requisitos ensejadores da manutenção da
prisão preventiva, não vislumbro, nesse momento processual, a
permanência do decreto prisional, ante aos fatos apresentados, os quais
não demonstraram que a conduta do paciente resulte em perigo para a
sociedade, caso seja posto em liberdade.

 Não se ignora a gravidade dos fatos, todavia, isto, por si
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só,  não  autoriza  a  decretação  de  medida  tão  odiosa  como  a  prisão
preventiva, que só deve ser imposta como  “ultima ratio”,  principalmente
quando a liberdade do acusado representar risco à sociedade, o que não
vislumbro nos presentes autos.

Ora percebe-se que a prisão preventiva decretada no caso
em tela, é medida extremamente rigorosa. Porém, alguma providência deve
ser tomada pelo Estado, para que não surja na sociedade a sensação de
impunidade e, de alguma forma, a atividade delituosa seja estancada. Aí
que  em  boa  hora  foram  instituídas  as  medidas  cautelares  diversas  da
prisão,  específicas  para  casos  como  este,  onde  a  prisão  é  por  demais
severa.

Cumpre lembrar que a finalidade da prisão preventiva não
é punir, mas sim acautelar. Eventual punição só pode ocorrer após o devido
processo legal, assegurado ao réu, dentre outros direitos constitucionais, o
direito a ampla defesa e ao contraditório. Portanto, a prisão preventiva só
pode  ser  decretada  quando,  havendo  prova  da  materialidade  e  indícios
suficientes de autoria, a eventual liberdade do acusado representar risco à
ordem pública, for inconveniente para a instrução criminal ou for necessária
a segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

Ao analisar  a  situação prisional  provisória  do  paciente,
percebe-se que ela decorre, exclusivamente, do fato dele ter concorrido para
o homicídio de Ivanildo da Silva Pinto, conhecido por “Panto”, ocorrido em
24/01/2015, por volta das 03h00, em frente ao “Bar do Cajú”, no bairro de
Mangabeira, nesta capital, local onde o paciente trabalhava como segurança.

Ora, resta demonstrado nos autos que o paciente estava
exercendo,  no  momento  do  crime,  a  função  de  segurança  daquele
estabelecimento  comercial  e,  minutos  antes  do  crime  em  tela,  teria
conversado com “Uréia” e “Bocão” e, supostamente, apontado o ofendido
aos executores, todavia, não há como saber o que o paciente teria dito, eis
que na gravação realizada, e que serviu de fundamento para a prisão do
paciente, não há gravação em áudio, o que dificulta o conhecimento do que
teria sido dito pelo paciente àqueles executores.

Assim sendo, ao analisar a situação prisional provisória
do paciente, percebe-se que ela decorre, exclusivamente, do fato de ele ter
tido  uma  conversa,  momentos  antes  do  crime,  com  os  indivíduos  não
identificados, conhecidos pelos apelidos de “Uréia” e “Bocão.

Acerca  disso,  basta  se  debruçar   na  decisão  que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 27-27v), para se
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constatar que o único fundamento do aludido decisório foram as imagens
analisadas pela polícia na gravação. Vejamos trechos da  decisão guerreada:

“(...)  Os  fatos  deduzidos  até  o  momento
demonstram  que  há  fundado  receio  de  que  o
indiciado,  uma vez  liberado,  volte  a  incidir  na
prática delituosa, eis que a suposta participação
no crime, de natureza hedionda, em concurso de
agentes,  com  premeditação,  conforme  se
depreende das imagens analisadas pela polícia,
demonstram  a  inclinação  à  prática  criminosa,
podendo  ainda  o  agente,  em  liberdade,  vir  a
dificultar a apuração da infração (…) ”. 

Observa-se que a autoridade impetrada, na aludida decisão
constritiva,  apenas se limitou, de forma genérica, a dizer que estão presentes
os  requisitos  do  art.  312  do  CPP,  com  base  apenas  na  existência  da
materialidade e indícios de autoria, ante o suposto envolvimento do paciente.

A  decisão  que  decreta  a  prisão  preventiva  ou  a  que
indefere pedido de liberdade provisória deve, obrigatoriamente, demonstrar
a ocorrência concreta dos requisitos da custódia cautelar, e não se basear
apenas em ilações genéricas, repetindo os termos de dispositivos legais, de
modo que cabe ao magistrado encaixar os atos negativos praticados pelo
acusado às hipóteses do art. 312 do CPP.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

“84061396  -  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  ART.  312  DO
CPP.  PERICULUM  LIBERTATIS.  INDICAÇÃO
NECESSÁRIA.  GRAVIDADE  ABSTRATA  DO
DELITO.  FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE.
MANIFESTO  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  A
jurisprudência desta corte superior é remansosa
no sentido de que a determinação de segregar o
réu,  antes  de  transitada  em  julgado  a
condenação, deve efetivar-se apenas se indicada,
em dados concretos dos autos, a necessidade da
cautela (periculum libertatis),  à luz do disposto
no art.  312 do Código de Processo Penal.  2. A
prisão provisória se mostra legítima e compatível
com  a  presunção  de  inocência  somente  se
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adotada  mediante  decisão  suficientemente
motivada,  em  caráter  excepcional.  Não  basta
invocar,  para  tanto,  aspectos  genéricos,  posto
que relevantes, relativos à modalidade criminosa
atribuída ao acusado ou às expectativas sociais
em relação ao poder judiciário, decorrentes dos
elevados índices de violência urbana. 3. Carece
de  motivação  válida  a  prisão  cautelar  do
paciente,  pois  amparada  tão  somente  em
argumentos  genéricos  acerca  da  gravidade  do
crime  de  tráfico  de  drogas,  dissociada  de
qualquer  elemento  real  que  indique  a
necessidade da restrição antecipada da liberdade
do agente. 4. Habeas corpus concedido para que
o paciente aguarde em liberdade o trânsito em
julgado da ação penal, se por outro motivo não
estiver  preso,  sem prejuízo da possibilidade de
nova  decretação  da  prisão  preventiva,  se
concretamente  demonstrada  sua  necessidade
cautelar, ou de imposição de medida alternativa,
nos  termos  do  art.  319  do  CPP.  (STJ;  HC
293.069;  Proc.  2014/0091192-4;  SP;  Sexta
Turma;  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz;  DJE
05/12/2014)”.

“50306797  -  HABEAS  CORPUS.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
PRISÃO  PREVENTIVA.  NEGATIVA  DE
REVOGAÇÃO.  FORAGIDO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  ENDEREÇO  INDICADO  NOS
AUTOS.  REVOGAÇÃO  DA  CUSTÓDIA.  MEDIDAS
CAUTELARES APLICADAS. 1) Estando as decisões
que  converteu  a  prisão  em  flagrante  em
preventiva  e  indeferiu  o  pedido  de  liberdade
provisória sedimentadas apenas na gravidade em
abstrato  do  crime,  sem referências  a  qualquer
elemento  objetivo  dos  autos,  à  míngua  da
presença  concreta  dos  requisitos  autorizadores
da prisão preventiva, dispostos no art.  312, do
CPP, caracterizado está o constrangimento ilegal
a ser reparado. 2) evidenciado que a decisão que
decreta  a  prisão  preventiva  funda-se  na  não
comprovação  de  residência  fixa,  uma  vez
demonstrado que o acusado reside em local onde
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já  foi  intimada  sua  esposa,  imperativo  é  o
reconhecimento da insubsistência das razões que
culminaram  na  cautela  prisional,  bem  como  a
necessidade da concessão da ordem para soltura,
com  aplicação  das  medidas  cautelares
estabelecidas em sede de liminar, impondo-se a
manutenção da substituição da prisão preventiva
pela  liberdade  provisória  vinculada.  3)  ordem
conhecida  e  concedida.  Liminar  confirmada.
(TJGO;  HC  0406004-74.2014.8.09.0000;
Jaraguá;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Nicomedes Domingos Borges; DJGO 03/12/2014;
Pág. 443)”.

Assim sendo, não vejo, na soltura do paciente, ameaça à
ordem pública, à instrução criminal ou a possibilidade de ver frustrada a
eventual  aplicação  da  lei  penal,  pelo  que  não  estão  preenchidos  os
requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, diante da falta de fundamentação para
manutenção da segregação cautelar, bem como, ser ele primário, bons
antecedentes e possuir residência fixa, sua segregação cautelar se mostra,
totalmente, desnecessária.

No caso em disceptação, entendo ser cabível a aplicação
de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, como forma de garantir a permanência do indiciado na
comarca onde reside, ou seja, no Município de João Pessoa/PB.

Assim, verificando fazer necessária tal aplicação,
determino ao magistrado “a quo”  o cumprimento da medida cautelar
disposta no inciso IV do art. 319 do CPP, ou seja, “proibição de ausentar-se
da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução”.

Ante  o  exposto,  concedo,  em  parte, a  ordem,
expedindo-se  alvará  de  soltura  em  favor  do  paciente  Josinaldo  Marinho
Ferreira, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob
pena de revogação do benefício, se por outro motivo ele não estiver preso,
sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, caso sobrevenham
motivos para tanto,  e determinar  que o referido réu cumpra as medidas
cautelares do incisos IV do art. 319 do CPP, a critério do Juízo do 2º Tribunal do
Júri da Capital/PB.

É o meu voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 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
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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