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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

D E C I S Ã O   M O N O C R Á T I C A

HABEAS CORPUS Nº. 0001075-90.2017.815.0000  – 5ª  Vara  da
Comarca de Santa Rita

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTES  : Bruno Maia Bastos e João Martins de Sousa Neto
PACIENTE   : Diogo Wenderson Pereira da Silva

HABEAS  CORPUS.  Roubo.  Deficiência  na
instrução.  Ausência  de  cópia  dos  documentos
necessários  à  apuração  de  eventual
constrangimento ilegal  por parte do juízo  a quo.
Impossibilidade de análise.  Exegese do art.  252,
RITJPB. Não conhecimento da ordem. 

–  Não  há, nos  autos,  elementos que permitam
apreciar o pedido de habeas corpus, que deve
conter necessariamente todas as provas e os
documentos que demonstrem o invocado
constrangimento ilegal. 

–  Como sabido, não se conhece do writ subscrito
por advogado, quando este não vem devidamente
instruído, a teor do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça.

Vistos, etc.
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Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Bruno Maia Bastos e João Martins de Sousa
Neto em favor de Diogo Wenderson Pereira da Silva, acusado da prática
do crime contra a Ordem Tributária, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.

Alega  o  impetrante,  em síntese,  que  o  paciente  está
padecendo  de  constrangimento  ilegal  em  virtude  da  decisão  primeva
apresentar  fundamentação  inidônea,  ante  a  ausência  dos  requisitos
necessários  à  custódia  cautelar. Acrescenta,  ainda,  que  o  coacto  não
possui  condições  pessoais  favoráveis  a  concessão  da  ordem.  Por  fim,
requer a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Pedido de liminar indeferido, fls. 407/408.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do
Procurador de Justiça Criminal, Dr. José Roseno Neto, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem. 

Os autos vieram-me conclusos.

É, no essencial, o relatório. 

Decido.

Da  análise  preliminar  dos  autos,  verifica-se  que  a
irresignação não merece conhecimento.

Os  impetrantes  não  anexaram  aos  autos  cópia,  na
íntegra, do decreto preventivo expedido em desfavor do paciente,  sendo
impossível a análise e o  conhecimento da matéria ventilada na presente
impetração.

Verifica-se no  decisum adicionado, fls. 19/21, vol. I e
462/464, vol. III, que estão ausentes as fls. 02 e 04, motivo pelo qual
torna-se impossível a análise dos motivos utilizados pelo Juízo apontado
como coator para decretar a prisão preventiva.

Outrossim, não obstante tenham anexado ao caderno
processual o Termo de Audiência de Custódia de fls. 22/24, vol. I, nele foi
mantida  a  segregação  cautelar  fazendo  referências  aos  fundamentos
expostos ao título prisional anterior.
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Cediço que o writ – ação direta de cognição sumária –
demanda, para análise, colação de prova pré-constituída, não se
admitindo, nessa via processual estreita, dilação probatória, eis porque do
instrumento da impetração deverão constar todas as peças necessárias à
compreensão e formação do convencimento da Corte.

Nesse sentido, transcreve-se a seguinte jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  CONDENADA  POR
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR.  FATOS  PRATICADOS  ANTES  E  DEPOIS  DA
ALTERAÇÃO  REALIZADA  PELA  LEI  12.015/2009.
PROFESSORA DO JARDIM DE INFÂNCIA QUE PRATICOU
ATOS  LIBIDINOSOS  DIVERSOS  DA  CONJUNÇÃO
CARNAL COM CINCO CRIANÇAS DE TRÊS ANOS E UMA
DE SEIS ANOS, PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL.
SUSTENTADA  A  ILEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO COMO PARTE NA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO
AO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, POR
FALTA  DE  PROVAS  DA  MISERABILIDADE  E  DE
REPRESENTAÇÃO  DOS  PAIS  DA  VÍTIMA.  IN  CASU,
NECESSÁRIA A JUNTADA INTEGRAL DOS AUTOS PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR PARTE DO JUÍZO A QUO. ANÁLISE IMPOSSÍVEL.
WRIT  NÃO  CONHECIDO.  “Tratando-se  o  habeas
corpus de ação de procedimento especial que não
comporta dilação probatória, a ausência de peças
necessárias  à  verificação da alegada ocorrência
de  constrangimento  ilegal  impede  o  seu
conhecimento." (Habeas  Corpus  n.
2013.064222-4,  de  Rio  do Campo,  rel.  Des.
Roberto  Lucas  Pacheco,  Quarta  Câmara
Criminal,  j.  10.10.2013)”.  (TJSC,  Habeas
Corpus  n.  2014.080828-9,  de  Trombudo
Central, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida,
j. 09-12-2014).
Destaquei.

Desse modo, o remédio constitucional, por não estar
devidamente instruído com a necessária prova pré-constituída,  conduz,
inexoravelmente,  ao  NÃO CONHECIMENTO  do pedido,  a  teor  do que
disciplina o art.  252,  parte final,  do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

 
Art.  252.  Quando  o  pedido  for  manifestamente
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incabível,  ou  for  manifesta  a  incompetência  do
Tribunal  para  dele  conhecer  originariamente,  ou
se tratar de reiteração de outro com os mesmos
fundamentos, ou, ainda,  não vier devidamente
instruído,  liminarmente  dele  não  se
conhecerá. (grifo nosso)

Assim,  sem  mais  delongas,  NÃO  CONHEÇO  DO
PRESENTE WRIT

Publicações e intimações necessárias.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Antes, porém, observo um equívoco na juntada
do despacho de  fls. 401 e documentos seguintes ao volume II do
caderno  processual,  razão  pela  qual  determino  que  sejam
anexados ao volume III.

João  Pessoa/PB,  datado  e  assinado
eletronicamente.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


