
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0000627-54.2016.815.0000 
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTE : Érika Patrícia Serafim Ferreira Bruns e outro.
PACIENTE : Paulo Moisés Alves da Silva
IMPETRADO : Juízo da Vara Única da Comarca de Pirpirituba

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  E
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.  PEDIDO DE
RELAXAMENTO DA PRISÃO. REQUISITOS LEGAIS.
ELEMENTOS  INDICIÁRIOS  EVIDENCIADO  A
POSSÍVEL  AUTORIA  DO  PACIENTE  NO  CRIME.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ASSEGURAR AS
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. ORDEM DENEGADA.

- Se a representação da prisão temporária está calcada na
necessidade  de  assegurar  o  sucesso  da  investigação
criminal, na medida em que o investigado pode coagir os
declarantes e testemunhas, não há constrangimento ilegal a
ser sanado.

- As condições pessoais do paciente, dentre elas o fato de
alegar possuir residência e trabalho fixos, por si sós não
garantem direito a salvo conduto, quando demonstrados os
requisitos para decretação da prisão temporária.

- Não há, nas hipóteses da prisão temporária, prejuízo ao
princípio da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM.

RELATÓRIO



Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados  Érika Patrícia Serafim Ferreira Bruns e Adailton Raulino Vicente da
Silva  em favor de Paulo  Moisés  Alves  da  Silva, preso temporariamente por
conveniência das investigações do crime de homicídio qualificado, que vitimou José
Rodrigo Leandro da Silva.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que a prisão temporária do
paciente é ilegal, porquanto inexistentes os requisitos do art. 1º da lei nº 7960/89, além
de a decisão carecer de fundamentação suficiente à sua decretação, porquanto genérica.
Para  os  impetrantes,  os  depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  do  inquérito  não
comprovam a participação do paciente no delito, atribuindo a execução diretamente a
terceiros.

 
Juntaram documentos, fls.15/82.

Foram  solicitadas  informações  à  autoridade  coatora,  as  quais
foram prestadas às fls. 91/92.

Liminar indeferida, fls.94/v.

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  subscrito  pelo  insigne
Procurador de Justiça, Dr. José Marcos Navarro Serrano, manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 97/101).

É o relatório.

VOTO: 

Conheço do mandamus. 

Consta nos autos que o paciente, Paulo Moisés Alves da Silva,
teve  sua  prisão  temporária  representada  pela  autoridade  policial  e  acatada  pela
autoridade apontada como coatora (fls. 81/82), em razão da existência de indícios de
que  este  seria  um dos  autores  (mandante)  do  crime  de  homicídio  qualificado,  que
vitimou Geraldo Maurício de Sousa, em 15 de junho de 2015.

Nas  informações,  fls.  91/92,  a  magistrada  informou  que  o
decreto cautelar foi expedido por ter sido descoberto, durante as investigações de outro
homicídio, com provável autoria de Augusto César, que o ora paciente haveria ordenado
a execução de Geraldo, que supostamente havia cometido estupro de vulnerável contra a
sobrinha do acautelado.

Pois bem, preceitua a Lei nº. 7960/89:

“Art. 1.º Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito
policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação
do indiciado nos seguintes crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); (...)”.



Como se vê, a Lei estabelece três requisitos para a decretação da
prisão temporária, sendo necessário, para tanto, a reunião do inciso III com o inciso I ou
com o inciso II, conforme vem entendendo a doutrina e jurisprudência dominante.

Nesse sentido, explica Guilherme de Souza Nucci:

“Muito se discute a respeito dos requisitos para a decretação
da prisão temporária. Seriam os incisos I, II e III do art. 1º,
desta Lei, cumulativos ou alternativos? Se forem considerados
cumulativos, a prisão temporária praticamente desaparece do
cenário processual, pois se tornaria muito difícil localizar uma
situação em que alguém cometa um dos delitos descritos no
inciso III, além de ser imprescindível para a investigação e não
possua, o suspeito, residência fixa ou elementos para
estabelecer sua identidade. Por outro lado, se forem
considerados alternativos, torna-se-ia banal a decretação da
prisão temporária. Bastaria que ele não tivesse residência fixa
e por mais ínfima que fosse a infração penal cometida
comportaria a decretação da prisão temporária. Nem uma
solução nem outra se afiguram razoáveis. Por isso,
concordamos com a doutrina que procura, como sempre,
consertar os equívocos legislativos e fixa, como parâmetro, a
reunião do inciso III com o inciso I ou com o inciso II. [...]
Somente se pode decretar a prisão temporária quando o agente
cometer uma das infrações descritas no inciso III do art. 1º
(crimes considerados mais graves) associado à
imprescindibilidade para investigação policial (ex.: as
testemunhas temem reconhecer o suspeito) ou à situação de
ausência de residência certa ou identidade inconteste (ex.:
pode dar-se a fuga do suspeito)”. (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas. 7. ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 2, p. 617).

E a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121 DO
CP). PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E DESNECESSIDADE DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A
MANUTENÇÃO  DA  CUSTÓDIA  TEMPORÁRIA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.
ORDEM  DENEGADA.  I.  A  prisão  temporária,  ao  revés  da
prisão preventiva, é regulada por norma específica, qual seja, a
Lei nº 7.960/80.  Para a sua decretação, o seu art.  1º exige,
primeiramente, que haja fundadas razões indicando a autoria
ou a mera participação do indiciado nos crimes listados no
inciso  III  e,  cumulado  a  isso,  que  seja  imprescindível  às
investigações ou que o indiciado não tenha residência fixa ou
não forneça elementos para a sua identificação; II.  No caso
dos autos, existem indícios de autoria em desfavor do paciente,
preenchendo o primeiro requisito; III. De igual forma, o juízo
dito coator apontou os motivos que torna necessária a medida
constritiva  para  as  investigações,  sendo  recomendada,
portanto, a decretação da custódia; IV. Presentes os requisitos
e pressupostos para a decretação da prisão temporária, o fato
de  o  paciente  possuir  condições  pessoais  favoráveis  não  é



suficiente, por si só, para lhes garantir o direito à liberdade; V.
Ordem  denegada”. (TJSE;  HC  201400320861;  Ac.
16177/2014;  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Iolanda
Santos  Guimarães;  Julg.  06/10/2014;  DJSE
10/10/2014).

Como visto, os requisitos necessários para a decretação da
prisão temporária estão preenchidos, eis que, como manifestado pelo Ministério
Público, os elementos constantes dos autos evidenciam o fumus commissi delicti
(fundadas razões de autoria ou participação do indiciado no crime de homicídio doloso)
e, também, foi demonstrado o periculum libertatis, na medida em que há relatos nos
autos de que o paciente é pessoa violenta, fria e temida na cidade, por andar armado, e
que já fazia ameaças a Geraldo antes mesmo de sua morte.

Quanto à insuficiência de fundamentação do decreto cautelar, o
inconformismo do paciente não merece acolhida, pois a partir do que se trouxe aos
autos, dúvidas não pairam acerca da inexistência do constrangimento ilegal alegado. 

É cediço que a prisão temporária visa assegurar a eficácia da
investigação policial quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave,
prevista no art. 1º, III, alínea “n” da Lei 7.960/89. Além disso, faz-se necessária a
presença de um dos requisitos elencados nos incisos I e II do referido artigo, quais
sejam, quando a segregação for imprescindível para as investigações do inquérito
policial e quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade. 

Na hipótese sob julgamento, a Juíza de primeiro grau justificou
suficientemente a necessidade da decretação da prisão temporária, fundamentando sua
decisão nos termos do art. 1º, inciso I e III, 'a' da Lei 7.960/89.

Por tais razões, CONHEÇO E DENEGO A ORDEM, em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


