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HABEAS  CORPUS.  CRIME,  EM  TESE,  DE
HOMICÍDIO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
LEGÍTIMA  DEFESA.  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  NÃO
CONHECIMENTO  DA ORDEM NESTA PARTE.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.  FUGA  DO  DISTRITO  DA
CULPA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
ATRIBUTOS  PESSOAIS.  IRRELEVÂNCIA.
DENEGAÇÃO. 

É incabível  examinar,  na  via  estreita  do  writ,  a
tese  defensiva  de  excludente  de  ilicitude,  por
demandar  dilação  probatória  e  aprofundado
exame de elementos de convicção.

Deve-se reputar infundada a alegação de estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua
liberdade de locomoção, uma vez que o decreto
cautelar  encontra-se  motivado  a  partir  de
elementos  concretos  que  demonstram  a
materialidade do delito e a existência de indícios
suficientes de autoria,  aliados à necessidade da
segregação  cautelar,  a  fim  de  assegurar  a
aplicação da lei penal.

Objetivando  a  decisão  que  decretou  a  prisão
preventiva,  garantir  a  aplicação  da  Lei  Penal,
tendo em vista a fuga do paciente do distrito da
culpa,  não há que se  falar  em constrangimento
ilegal.
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A existência de eventuais condições favoráveis, a
exemplo  da  primariedade,  dos  bons
antecedentes, da residência fixa, ocupação lícita
etc, por si, não garantem eventual direito subjetivo
revogação da custódia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba
em,  DENEGAR  A  ORDEM,  POR  MAIORIA,  CONTRA O  VOTO  DO  DR
MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, QUE A CONCEDIA.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

pelo  Bel.  Genival  Veloso de França Filho e  outros em favor  do  paciente

Luciano Camelo Londres,  contra ato praticado pelo  MM. Juiz de Direito da

Comarca de Bananeiras/PB.

Aduzem  os  Impetrantes,  na  exordial,  que  o  paciente,  na

companhia de outro, foi preso, em flagrante delito, na data de 28/05/2017, pela

prática, em tese de crime de homicídio.

Afirmam,  em  suma,  que,  após  um  desentendimento  ocorrido

durante  uma  confraternização  que  se  realizara  em  uma  granja,  a  vítima,

identificada como Paulo, passou a agredir alguns amigos do paciente, além de

afirmar  a  todo  tempo  que  “queria  o  baixinho”,  referindo-se  à  pessoa  do

paciente.

Prosseguem  afirmando  que  a  vítima,  após  espancar  mais  de

quatro pessoas, partiu em direção a Luciano, ora paciente, momento em que

este pegou sua arma e disparou duas vezes contra aquela,  em um ato de
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legítima defesa.

Asseveram que o paciente, logo após o fato, buscou comparecer

à Delegacia e comunicar o fato, mas não obteve êxito, razão pela qual tentou

se  dirigir  a  esta  capital,  na  intenção  de  localizar  o  defensor  para  juntos

prestarem  os  esclarecimentos  necessários.  Contudo,  veio  a  ser  preso  na

cidade de Guarabira, por uma guarnição da Polícia Militar.

Aduzem  que,  durante  a  audiência  de  custódia,  a  autoridade

coatora  decretou  a  constrição  cautelar  do  paciente,  por  meio  de

fundamentação inidônea.

Sustentam, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento

ilegal em razão da desnecessidade de sua prisão.

Ao  final,  pugnam  pelo  deferimento  da  liminar  para  que  seja

expedido alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Solicitadas às informações de estilo, a autoridade coatora relatou

(fls. 135v./136) que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente por

restar comprovada a materialidade e os fortes indícios de autoria, delineados

inclusive pela própria confissão do censurado. Quanto à excludente de ilicitude

alegada, ponderou que esta deverá ser oportunamente analisada ao final da

instrução criminal.

Prosseguiu informando que assertou o decisum ora atacado, com

fundamento  na  garantia  da  ordem  pública,  na  necessidade  da  instrução

criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

Em relação à garantia da ordem pública, relatou, o magistrado,

que  a  vítima  era  pessoa  conhecida  na  comunidade,  inclusive  com  fotos
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mostradas  na  imprensa  como  esportista,  de  modo  que  o  crime  em  tese

perpetrado causou grave repercussão e grande comoção social. 

Acerca da conveniência da instrução criminal, informou que todas

as testemunhas ouvidas estavam na briga e em companhia do paciente.

Por derradeiro,  no que pertine à  garantia de aplicação da lei

penal, relatou o juízo de origem que sua necessidade restou demonstrada em

razão de ter o paciente empreendido fuga após o delito, em tese, praticado,

ao passo que só veio a ser preso em decorrência de perseguição empreendida

por policiais militares.

A liminar restou indeferida (fls. 138/140).

A Procuradoria da Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça

Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  opinou,  pela  denegação  da  ordem  (fls.

142/149). 

É o relatório. 

VOTO

Como visto acima, a pretensão do impetrante, no presente  Writ, é

de ver cessado o constrangimento ilegal que está a sofrer o paciente, em face

da  ausência  de  fundamentação  legal,  para  a  manutenção  da  segregação

cautelar, além de invocar os atributos pessoais do ora paciente.

Para melhor análise, transcrevo parte do decreto ora combatido:

“(...)  Em  relação  ao  fundamento,  entendo  que  a
medida  se  justifica,  visando  a  conveniência  da
instrução  criminal,  para  garantir  a  aplicação  da  lei
penal e como garantia da ordem pública.

Desembargador João Benedito da Silva
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Noutras  palavras,  a  forma  como  se  deu  o  crime,
denota  que  o  autuado  representa  uma  ameaça
evidente e direta à ordem pública que se viu abalada
pela  prática  do  delito,  posto  ser  a  vítima  pessoa
conhecida  da  comunidade  local,  causando  graves
repercussões no meio. Ademais, uma das causas da
afetação da ordem pública é a própria  credibilidade
do  judiciário.  Trata-se  de  cidade  pacata,  sem
históricos de homicídios desta natureza, motivo pelo
qual  a  ordem  pública  se  encontra  profundamente
abalada com o fato.
Ademais, apresenta-se imprescindível e urgente uma
medida  repressora  de  forma  a  evitar  os  malefícios
causados  pelo  livre  trânsito  do  autuado,  que
desestabiliza a paz, a harmonia e a tranquilidade da
sociedade local.

No  que  se  refere  a garantia  da  aplicação  da  lei
penal,  o  réu  fugiu  quando  da  ocorrência  do crime,
sendo  preso  já  na  cidade  de  Guarabira,  ainda  em
flagrante, mostrando a intenção de não responder por
seus atos. Não tem residência fixa neste município,
sendo o endereço ainda incerto nos autos.

Por fim, quanto à conveniência da instrução penal,
denoto que foram ouvidas testemunhas, no entanto,
todas estavam com os acusados no momento do fato,
inclusive envolvidas na confusão que terminou com a
morte  da  vítima,  restando  ainda  a  oitiva  de  outras
testemunhas  que  não  estavam  envolvidas  no
ocorrido,  de  modo  que  a  soltura  do  réu,  de  certo,
influenciará na instrução processual (...)”  (negritei e
sublinhei)

Pois bem. 

Conforme  é  cediço,  no  que  diz  respeito  à  ordem  pública,  a

gravidade abstrata do fato, o clamor público e a credibilidade da justiça por si

sós  não  autorizam a  custódia  cautelar.  Nessa  diretriz,  o  Supremo Tribunal

Federal tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a

decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade

das instituições públicas, tampouco no sentimento de indignação da sociedade,
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sendo imprescindível que o decreto esteja apoiado em fatos concretos.

Acerca do tema, colaciono os seguintes arestos:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TENTADO.
PREVENTIVA.  ÉDITO  PRISIONAL.  MOTIVAÇÃO.
CARÊNCIA.  FATOS  CONCRETOS.  INDICAÇÃO
AUSENTE.  CUSTÓDIA.  NECESSIDADE
INDEMONSTRADA.  PRAZO.  EXCESSO.  RÉU
PRESO  HÁ  QUASE  SEIS  MESES.  INSTRUÇÃO
CRIMINAL  SEM  PREVISÃO  DE  INÍCIO.  DEMORA
IRRAZOÁVEL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  1.  O
édito prisional carece de válida motivação, invocando
a ilação de que o réu pode vir a consumar o homicídio,
na  indemonstração  de  arrependimento  por  parte  de
réu e na abstrata alusão à garantia da ordem pública e
à credibilidade do império da Lei, sem demonstração
idônea e concreta da necessidade da medida extrema.
2. A motivação abstrata e genérica, sem indicar fatos
concretos,  constantes  dos  autos,  não  satisfaz  a
exigência constitucional de efetiva fundamentação das
decisões  judiciais.  3.  A só  gravidade  do  crime,  o
clamor público, a repercussão no meio social ou a
credibilidade  da  justiça,  não  constituem
fundamentação  idônea  a  lastrear,  validamente,  a
constrição cautelar à liberdade. 4. É irrazoável que
quase seis meses após a prisão, a instrução criminal
prevista  para  ser  concluída  no  prazo  máximo  de
noventa dias (CPP, art.  412),  não tenha sido sequer
iniciada, embora não se cuide de feito complexo, nem
tenha havido contribuição da defesa para o retardo. 5.
A injustificada dilação é irrazoável e mitiga preceitos
constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.
1º, iii), da garantia do devido processo legal (art. 5º, liv)
e  de  julgamento  sem  dilações  indevidas  (lxxviii),
ensejando o relaxamento imediato da prisão (art.  5º,
LXV,  cf).  6.  Ordem  concedida.  Alvará  de  soltura
expedido.  Decisão  unânime.  (TJPE;  HC  0000388-
30.2015.8.17.0000;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Fausto  de  Castro  Campos;  Julg.  24/02/2015;
DJEPE 20/03/2015) 

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CRIME
DE  TRÂNSITO.  FLAGRANTE  CONVERTIDO  EM
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE.
PACIENTE  QUE  DETÉM  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS  PARA RESPONDER  AO  PROCESSO
SOLTO. No que tange à garantia da ordem pública,
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a jurisprudência do STF e do STJ já proclamaram
que as invocações relativas à gravidade do delito,
ao clamor público e à garantia da credibilidade da
justiça  não  são  motivos  idôneos  da  prisão
preventiva,  a  não  ser  que  estejam  apoiados  em
fatos concretos. Momento inapropriado de se discutir
questões relativas a dolo ou culpa. Ordem concedida.
Unânime. (TJPA; HC 0035801-88.2015.8.14.0000; Ac.
151697;  Câmaras  Criminais  Reunidas;  Rel.  Des.
Raimundo  Holanda  Reis;  Julg.  28/09/2015;  DJPA
02/10/2015; Pág. 234)

Na espécie, contudo, conforme se observa da análise do excerto

transcrito,  a autoridade indigitada coatora não apontou elementos concretos

que justificassem a decretação da prisão do paciente, para a garantia da ordem

pública.

Acerca da conveniência da instrução penal, não há elementos

nos  autos  que  indiquem  que  “a  soltura  do  réu,  de  certo,  influenciará  na

instrução processual”, como ponderou o magistrado de origem.

 De  outro  lado,  o  fato  ainda  não  haverem  sido  realizadas  as

oitivas de eventuais testemunhas que não estavam envolvidas no ocorrido, não

implica em afirmar que a soltura do paciente prejudicaria a realização de tais

atos,  isto  porque  inexiste  nos  autos  informações  no  sentido  de  que  o

investigado tentou intimidar, ameaçar ou influenciar testemunhas.

Não obstante,  no tocante a garantia da  aplicação da lei penal,

tenho  que  o  decreto  ora  questionado  encontra-se  devidamente

fundamentado, com base em elementos concretos da espécie, precipuamente

por ter o paciente  evadido do distrito de culpa, logo após a prática do fato

tido como delituoso, o que autoriza a decretação da medida extrema.

 Neste sentido, trago à colação os seguintes arestos:

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RÉU
FORAGIDO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. GARANTIA
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. VARIEDADE E
ELEVADA  QUANTIDADE  DAS  DROGAS
APREENDIDAS.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  MEDIDAS
ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Não  há  ilegalidade  na  decretação  da  prisão
preventiva  quando  demonstrado,  com  base  em
fatos  concretos,  que  a  segregação  se  mostra
necessária.  2.  A  fuga  do  distrito  da  culpa,
comprovadamente demonstrada e que perdura por
mais de 6 (seis) anos, é fundamentação suficiente
a  embasar  a  manutenção da  custódia  preventiva
para  garantir  a  aplicação  da  lei  penal.  3(...) 4.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio,
o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar,
se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a
necessidade da custódia. 5. Indevida a aplicação de
medidas  cautelares   diversas  da  prisão  quando  a
segregação  encontra-se  justificada  no  fato  de  o
recorrente  encontrar-se  foragido  desde  a  época  dos
fatos,  insistindo  em  não  atender  ao  chamamento
judicial, o que leva à conclusão pela sua insuficiência
para resguardar a aplicação da lei penal. 6. Recurso
improvido.  (STJ.  RHC  47.394/PR,  Rel.  Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
18/06/2014,  DJe  01/08/2014)  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO.
PRESENTE  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ORDINÁRIO.  INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA.
NÃO  LOCALIZAÇÃO  DO  ACUSADO.  PRISÃO
PREVENTIVA.  ANTERIOR FUGA DO DISTRITO DA
CULPA.  ELEMENTO  CONCRETO  A JUSTIFICAR  A
MEDIDA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. DENÚNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL.
INTIMAÇÃO  PRÉVIA  POR  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.
AUSÊNCIA.  PECHA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa
a  necessidade  de  racionalização  do  emprego  do

Desembargador João Benedito da Silva
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habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem
como substitutiva de recurso ordinário. 2. Não é ilegal
o  encarceramento  provisório  que  se  funda  em
dados  concretos  a  indicar  a  necessidade  da
medida  cautelar,  especialmente  em  elemento
extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual
seja,  a  anterior  fuga  do  distrito  da  culpa,
demonstrando  a  necessidade  da  prisão  para  a
aplicação  da  lei  penal.  3.  Na  hipótese,  inexiste
nulidade da citação por edital, eis que o paciente foi
devidamente  procurado  no  endereço  constante  dos
autos,  estribado  em  informes  de  seus  próprios
familiares, esgotando-se, ao final, os meios para sua
localização.  4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC
231.014/RN,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
05/08/2014, DJe 18/08/2014) – grifei.

No mesmo sentido já decidiu esta Câmara Criminal que a fuga do

réu do distrito da culpa é motivo suficiente para se decretar a prisão cautelar.

Vejamos: 

HABEAS  CORPUS  PREVENTIVO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  Prisão  preventiva.  Decisão  nula  e
carente de fundamentação. Inocorrência. Ato válido e
justificado. Presença dos pressupostos e requisitos dos
artigos  312  e  313  do CPP. Prova da materialidade e
indícios  suficientes  da  autoria.  Conveniência  da
instrução criminal e garantia de aplicação da Lei penal.
Paciente  foragido  desde  a  prática  delitiva.
Constrangimento  ilegal  não  vislumbrado.  Ordem
denegada. [ ...]. Existindo prova da materialidade e
indícios  suficientes  de  autoria,  e  restando  a
decisão  questionada  fundamentada  em  dados  e
reclamos objetivos do caso, notadamente, no fato
de  o  réu  encontrar-se  foragido.  Situação  que
perdura  há  mais  de  três  anos.'  Está  ai  prisão
preventiva em plena sintonia! com os artigo,sl  312   e
313   do código de processo I I I penal, ;' , porquanto
justificada,  especialmente,  para  assegurar  a
aplicação da Lei penal. Outrossim, o fato de a fuga
do réu servir de: embasamento para a decretação
de" sua prisão cautelar, não afronta o princípio' da
auto  incriminação,  pois,  se  trata.  de  fundamento
idôneo  a  motivar  a  medida  extrema Portanto,    in
casu,    não  há  que  se  falar  em  constrangimento
ilegal a ser sanado pela via, mandamental. Ordem

Desembargador João Benedito da Silva
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denegada. (TJPB;  HC  200.2010.016814-1/002;
Câmara  Especializada  Criminal;  ReI.  Des.  Arnóbio
Alves  Teodósio;  DJPB  12/08/2013;,  Pág.  19).  Grifos
nossos.

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.  NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.  FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE  E  CONTUNDENTE.  FUGA  DO
DISTRITO  DA  CULPA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
Necessitando-se  de  uma  análise  mais  minuciosa  do
conjunto  fático-probatório,  o  trancamento  da  ação
penal,  via  ordem  mandamental,  torna-se  impossível.
Presença  dos  requisitos  para  a  mantença  da  prisão
preventiva,  consubstanciados  na  conveniência  da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal,  já que o acusado foragiu do distrito da culpa,
comente  sendo  preso  quando  cometeu  outro  delito.
Denegação da ordem TJPB - Acórdão do processo nº
20029757920148150000 -  Órgão (Câmara criminal)  -
Relator Des. Carlos Martins Beltrão Filho - j. em 06-03-
2014 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121,  §2º,  INCISOS  I  E  IV,  CP.  CRIME,  EM  TESE.
PRISÃO  PREVENTIVA.  DECRETAÇÃO.
INSATISFAÇÃO.  ALEGAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  CONCRETOS.  SEGREGAÇÃO
PROVISÓRIA MANTIDA.  REQUISITOS DO ART. 312
DO  CPP.  EXISTÊNCIA.  ORDEM  PÚBLICA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE ACUSADO DE
PRÁTICA, TAMBÉM EM TESE, DE CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  AMEAÇA  A  TESTEMUNHAS.
PRECEDENTES  DO  STJ.  APLICAÇÃO  DA  LEI
PENAL. RÉU FORAGIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A possibilidade de reiteração criminosa (inclusive tendo
o juiz monocrático afirmado a prática pelo paciente, em
tese, de crime contra o patrimônio) é motivo suficiente
para decreto de prisão preventiva para fins de ordem
pública, requisito este previsto no art. 312 do CPP. A
ameaça a testemunhas, elemento concreto destacado
pelo juízo a quo, é apto a justificar a necessidade da
medida  privativa  de  liberdade,  para  fins  de
conveniência  de  instrução  criminal.  A  partir  do
momento em que acusado de prática delitiva evade-
se  do  distrito  da  fuga,  autorizada  está  a  prisão
preventiva para aplicação da lei penal. A existência
de ao menos um dos requisitos do art.  312 do CPP
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torna  a  decisão  de  decreto  de  prisão  preventiva
válida.TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20088104820148150000  -  Órgão  (Câmara
Especializada Criminal) – Relatoria minha- - j. Em 19-
08-2014 - grifei

Logo, verificando que a prisão preventiva em comento encontra-

se devidamente lastreada em, pelo menos, um dos fundamentos descritos

no  art.  312,  do  CPP – a  garantia  da  aplicação  da  lei  penal –,  estando

respaldada em argumentos concretos de sua necessidade, não há que se falar

em decisão carente de fundamentação.

Em consequência de tal  segregação,  não há qualquer  violação

aos  princípios  constitucionais,  em  especial  ao  da  presunção  de  inocência,

porque, embora a Constituição Federal consagre referido princípio, nota-se ela,

também,  autorizar  ao  longo  de  seu  texto,  mais  especificadamente  em  seu

artigo 5º,  inciso LXI,  a decretação da prisão preventiva,  razão pela qual  se

entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se

falar em constrangimento ilegal em contrariedade a tal princípio. A respeito:

"O disposto no item LVII, do art. 5º da CF de
1988,  ao  dispor  que  "ninguém  será
considerado culpado até o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória!, não revogou
os dispositivos do CPP que prevêem a prisão
processual.” (STF - RJTJERGS 148/15).

De outra banda, as afirmações do impetrante no sentido de que o

paciente  pretendia  comunicar  o  fato  à  autoridade  policial,  além  de  não

restarem demonstradas, não se coadunam com as informações trazidas pelo

juízo de origem, o qual relatou que o paciente só veio ser a ser preso após ter

sido perseguido pela Polícia Militar.

Outrossim,  conforme  se  dessume  dos  relatos  fornecidos  pelos

PM's que realizaram a prisão em flagrante (fls. 24 e 28), o condutor do veículo,
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no qual estava o paciente, desobedeceu a ordem de parada emanada pelos

militares da Força Tática,  ao passo que foi  necessário a apoio de policiais

integrantes  da  ROTAM e  da  Rádio  Patrulha  para  interceptar  o  veículo  em

questão, o que se demonstra incompatível com a conduta de quem afirma que

apenas buscava o auxílio de um advogado.

Acerca da alegação de que o paciente teria agido sob o pálio da

legítima defesa, conforme é cediço, a via estreita do writ não é adequada para

discutir  teses de excludente  de ilicitude aventada pelo  paciente,  posto  que

demandam dilação probatória, devendo, portanto, ser demonstrada durante a

instrução processual, de modo que tal ponto não pode ser conhecido.

No  mais,  os  atributos  pessoais  do  paciente,  invocados  pelo

impetrante, não são, por si sós, suficientes para revogar a custódia cautelar,

quando presentes os motivos para a sua manutenção. É o que tem decidido o

Superior Tribunal de Justiça:

Condições pessoais favoráveis não têm o condão
de,  por  si  só,  garantirem a revogação da prisão
preventiva,  se há nos autos,  elementos hábeis a
recomendarem a manutenção da custódia cautelar.
(Precedentes)  (STJ.  HC  127.036/SP,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
19/08/2009, DJe 08/03/2010)

Pelo exposto, não evidenciado qualquer constrangimento ilegal a

ser sanado, NÃO CONHEÇO A ORDEM IMPETRADA, no tocante à alegação

de legítima defesa, e a DENEGO quanto aos demais pontos suscitados.

 É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da
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Silva,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (  Juiz  convocado  até  o

preenchimento  da  vaga  de  desembargador).  Ausentes  os  Excelentíssimos

Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da

Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha

Campos, Procurador de Justiça.

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, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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