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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.  SUPOSTA
PRÁTICA  DO  CRIME  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I, DO CÓDIGO
PENAL).  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA  NULIDADE
DO FLAGRANTE. PLEITO PREJUDICADO DIANTE
DA  CONVERSÃO  EM  PREVENTIVA.  MEDIDAS
CAUTELARES.  NÃO  CABIMENTO.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A  FORMAÇÃO  DA
CULPA. PETIÇÃO ATRAVESSADA COMUNICANDO
A  INSTRUÇÃO  CONCLUÍDA.  PEDIDO,
IGUALMENTE, PREJUDICADO. NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA DEMONSTRADA.DENEGAÇÃO.

1.  Resta  prejudicada  a  análise  da  alegada
nulidade  da  prisão  em  flagrante  quando
convertida em preventiva.

2.  Tendo  em  vista  a  mudança  na  legislação
processual  penal,  proveniente  da  Lei  n°
12.403/2011, entendo que, no presente caso,
não é cabível nenhuma das medidas cautelares
ali  previstas,  diante  da  periculosidade  e  da
gravidade  da  conduta  (tráfico  de
entorpecentes)  atribuída  ao  paciente,  não
preenchendo  nenhuma  das  hipóteses  do  art.
319  do  CPP,  como  já,  fundamentadamente,
decidido pela magistrada de primeiro grau.

3.  Igualmente  não  se  acolhe  alegação  de
constrangimento ilegal por  excesso de  prazo na
formação da  culpa  se  os  autos  demonstram o
encerramento da instrução criminal.

4. A demonstração de que o paciente é detentor
de  primariedade,  bons  antecedentes,  residência
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fixa  e  ocupação  lícita  não  é  preponderante  a
ensejar sua soltura frente aos requisitos do art.
312 do CPP.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  julgar  a  ordem
prejudicada no que tange à nulidade da prisão em flagrante e ao excesso de
prazo na formação da culpa e em denegá-la quanto à aplicação de medidas
cautelares e quanto ao pedido de liberdade diante das condições pessoais
favoráveis do paciente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de  habeas corpus  impetrada por  Maria
Angélica  Figueiredo  Camargo  (OAB/PB  15.516),  em  favor  de  Alexandre
Pereira  Alves,  qualificado  na inicial,  alegando,  para  tanto,  suposta  coação
ilegal do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bayeux/PB (fls. 2-13).

Aduz, em síntese, a impetrante, que a prisão cautelar do
paciente é ilegal e injusta, especialmente porque o flagrante se apresenta
eivado de nulidade. Diz mais, que o  paciente é primário, possui endereço
certo e ocupação lícita, sendo certo que não há justa causa para mantê-lo
aprisionado, requerendo, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.

Suscita,  ainda,  que  há  flagrante  excesso  de  prazo  na
formação da culpa, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Por fim, requereram a concessão de liminar para expedir
alvará de soltura em favor do paciente, para que responda ao processo em
liberdade.

Com a inicial, colacionou a documentação de fls. 14-77.

Nas informações solicitadas (fls. 85-86), a autoridade dada
como  coatora  comunicou,  que  o  paciente  foi  pessoalmente  citado  no  dia
25.5.2014,  tendo  consitiuído  advogado  que,  regularmente  intimado,  não
apresentou  resposta  escrita.  O  paciente  foi  intimado  para  constituir  novo
causídico, porém, restou silente, ocasião em que os autos foram com vistas ao
Defensor  Público,  que  ofereceu  resposta.  Foi  designada  nova  data  para
audiência de instrução e julgamento, dia 11.12.2014. Informou, por fim, que o
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paciente juntou pedido de liberdade provisória que restou indeferido “sob o
argumento  da existência  de circunstâncias  que  indicam a necessidade  da
segregação  física  do  ora  paciente,  bem como  de  se  verificar  no  caso  a
razoável  duração  do  processo,  não  estando  a  instrução  processual
ultrapassando os limites da razoabilidade.”

Instada  a  se  manifestar,  o  Procurador  de  Justiça,  no
Parecer de fls. 89-91, opinou pela denegação da ordem.

A defesa do paciente juntou petição comunicando que a
audiência de instrução e julgamento foi realizada na 1ª Vara de Bayeux/PB,
oportunidade em que juntou o áudio da referida audiência (fls. 94-98).

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento
(fl. 99).

É o relatório.

VOTO

1) Da nulidade da prisão em flagrante:

A mencionada  irresignação  não  há  como  ser  acolhida,
devido  à  perda  de  objeto,  pois  a  própria  impetrante  comunica  que  o
flagrante foi convertido em preventiva, bem como a autoridade apontada
como coatora informou que “o réu foi  preso em flagrante delito no dia
24/04/2014,  tendo  sido  a  referida  prisão  convertida  em preventiva  em
30/04/2014 (fls. 88). A denúncia oferecida em 12/05/2014 e recebida em
14/05/2014 (fls. 92).”

Como se vê, o paciente não mais se encontra preso pelo
flagrante,  mas,  sim,  por  outra  situação  jurídica,  qual  seja,  a  custódia
cautelar, com novos fundamentos, cujo ato se torna, agora, um novo marco
temporal de prisão no processo, fulminando, assim, a análise da nulidade
do  flagrante  pretendida  neste  mandamus,  neste  parituclar  aspecto  que,
diante disso, teve seu objeto esvaziado, devendo, portanto, ser declarada
sua prejudicialidade.

A propósito,  sobre a ocorrência de uma nova realidade
prisional, vejamos a jurisprudência pátria:

“...  A  superveniência  do  Decreto  de  prisão
preventiva  torna  prejudicado  o  exame  da
alegação de nulidade da prisão em flagrante. ...”
(TJMG; HC 1.0000.14.074832-8/000; Rel. Des.
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Eduardo  Brum;  Julg.  14/10/2014;  DJEMG
20/10/2014).

“HABEAS  CORPUS.  DECRETO  DE  PRISÃO
PREVENTIVA.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  ROUBO
MAJORADO.  IRRESIGNAÇÃO.  NULIDADE  DO
FLAGRANTE.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DO
ART. 302 DO CPP. PREJUDICADO. PREVENTIVA
DECRETADA. NOVA REALIDADE PROCESSUAL. …
1.  Julga-se  prejudicado  o  pedido  de  habeas
corpus,  em  face  da  inegável  perda  de  seu
objeto,  quando,  impetrado  em  oposição  a
alegada  nulidade  da  prisão  em  flagrante,
constata-se  a decretação  da prisão  preventiva
do  acusado,  advindo,  então,  nova  situação
jurídica.”  (TJPB;  HC  999.2013.001114-4/001;
Câmara Especializada Criminal; Rel.  Juiz Conv.
Eslu Eloy Filho; DJPB 19/07/2013; Pág. 10).

“PRISÃO  ILEGAL.  NULIDADE  DO  AUTO  DE
PRISÃO  EM  FLAGRANTE  DELITO.
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA  PENAL
CONDENATÓRIA.  NOVO  TÍTULO  PRISIONAL.
PERDA DO OBJETO.  PEDIDO PREJUDICADO.  A
sentença  condenatória  superveniente,  por
configurar  novo  título  prisional,  torna
prejudicada  a  impetração  do  Habeas  Corpus,
que  visava  a  desconstituição  da  prisão  em
flagrante  e  de  sua  conversão  em  custódia
preventiva.”  (TJMG;  HC  1.0000.12.118894-
0/000; Rel.  Des. Rubens Gabriel  Soares; Julg.
21/01/2013; DJEMG 24/01/2013).

Por conseguinte, é de se julgar  prejudicado o presente
pleito mandamental, por este fundamento.

2) Da aplicação de medidas cautelares previstas na
Lei n° 12.403/2011:

Atualmente, a Lei n° 12.403/2011, em vigor desde o dia
4.7.2011, responsável por alterar 32 (trinta e dois) artigos do Código de
Processo Penal  (Decreto-Lei nº 3.689, de 3.10.1941), é a que trata sobre
prisão processual, medidas cautelares, fiança, liberdade provisória, além de
outras  providências  atinentes  à  matéria,  tendo  como  maior  novidade  a
criação de novas alternativas para reduzir os casos de prisão preventiva.
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Com  esta  mudança  na  legislação  processual  penal,  a
prisão preventiva continua a ser a medida prevista para os processos que
envolvam crimes mais graves, praticados com dolo e puníveis com pena de
reclusão acima de 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP, com redação
dada  pela  Lei  nº  12.403/2011),  não  dependendo  de  outra  providência
cautelar anterior, o que ocorre no presente caso.

Com efeito, a partir do advento da Lei nº 12.403/11, a
prisão preventiva, que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa
a ser possível, somente, para crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo o juiz, ao receber o
Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no seguinte
artigo: 

"Art.  310.  Ao  receber  o  auto  de  prisão  em
flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: 
I - relaxar a prisão ilegal; ou 
II  -  converter  a  prisão  em  flagrante  em
preventiva,  quando  presentes  os  requisitos
constantes  do  art.  312  deste  Código,  e  se
revelarem  inadequadas  ou  insuficientes  as
medidas cautelares diversas da prisão; ou 
III - conceder liberdade provisória, com ou sem
fiança."

Desta forma, observa-se que, com as mudanças da nova
lei, a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser
oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade
ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se
segue: 

"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso,  as  medidas  cautelares previstas  no art.
319  deste  Código  e  observados  os  critérios
constantes do art. 282 deste Código." 

E:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da
prisão: 
I  -  comparecimento  periódico  em  juízo,  no
prazo  e  nas  condições  fixadas  pelo  juiz,  para
informar e justificar atividades; 
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II  -  proibição  de  acesso  ou  frequência  a
determinados  lugares  quando,  por
circunstâncias  relacionadas  ao  fato,  deva  o
indiciado  ou  acusado  permanecer  distante
desses  locais  para  evitar  o  risco  de  novas
infrações;
III  - proibição de manter contato com pessoa
determinada  quando,  por  circunstâncias
relacionadas  ao  fato,  deva  o  indiciado  ou
acusado dela permanecer distante; 
IV  -  proibição  de  ausentar-se  da  Comarca
quando  a  permanência  seja  conveniente  ou
necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno
e  nos  dias  de  folga  quando o  investigado  ou
acusado tenha residência e trabalho fixos; 
VI - suspensão do exercício de função pública
ou  de  atividade  de  natureza  econômica  ou
financeira  quando  houver  justo  receio  de  sua
utilização para a prática de infrações penais; 
VII  -  internação  provisória  do  acusado  nas
hipóteses de crimes praticados com violência ou
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser
inimputável  ou  semi-imputável  (art.  26  do
Código Penal) e houver risco de reiteração; 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para
assegurar  o  comparecimento  a  atos  do
processo, evitar a obstrução do seu andamento
ou em caso de resistência injustificada à ordem
judicial; 
IX - monitoração eletrônica. 
§ 1º (Revogado). 
§ 2º (Revogado). 
§ 3º (Revogado).
§ 4o  A fiança será aplicada de acordo com as
disposições do Capítulo VI deste Título, podendo
ser cumulada com outras medidas cautelares.”

Contudo, basta ver que o paciente está sendo processado
por homicídio qualificado o que, de logo, não admite aplicação de medidas
cautelares porque a pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão.

Assim, no presente caso, tendo sido o paciente preso em
flagrante por suposta prática do delito de homicídio qualificado, entendo que,
no presente caso, não é cabível nenhuma das medidas cautelares previstas
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na Lei n° 12.403/2011, diante da periculosidade e da gravidade da conduta
atribuída ao paciente, não preenchendo nenhuma das hipóteses do art. 319
do CPP.

Portanto,  denego  a  ordem,  também,  por  este
fundamento.

3) Excesso de prazo na formação da culpa 

A  impetrante  almeja,  ainda,  a  concessão  do  Habeas
Corpus, sob o argumento de que está configurado excesso de prazo para o
término da instrução.

Não está,  porém, a  socorrer  o  paciente  a alegação do
excesso de prazo para o término da instrução criminal, uma vez que resta
superado o argumento, ante as informações prestadas pela própria defesa
às  fls.  94-98,  dando  conta  que  o  feito  se  encontra  com  a  instrução
concluída e no aguardo das alegações finais, não havendo que se falar em
constrangimento  ilegal  por  excesso  de  prazo,  restando  superado  esse
argumento. 

Na  conformidade  da  Súmula  nº  52  do  colendo  STJ,
encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo. 

STJ -  Súmula nº 52.  “Encerrada a instrução
criminal,  fica  superada  a  alegação  de
constrangimento por excesso de prazo.”

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“...  Writ  parcialmente  prejudicado.  Inexiste
excesso de prazo para o deslinde do processo
se  n  ão  demonstrada  a  desídia  do  poder
judiciário,  mormente  porque  o  feito  se
encontra em fase adiantada de instrução e a
aventada  prorrogação  da  marcha  processual
não causa lesão ao princípio da razoabilidade,
sobretudo porque se trata de matéria afeta ao
rito do júri, que apresenta duas fases distintas
e,  por  essa  razão,  possui  prazos  mais
alongados.  Diante da comprovação dos bons
predicados  pessoais  do  paciente  e,  ainda,
tendo  em  vista  a  sua  peculiar  situação  de
saúde,  afigura-se  viável  a  concessão  da
liberdade  provisória,  acompanhada  de
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medidas  cautelares  alternativas.  Ordem
parcialmente  conhecida.”  (TJMT;  HC
147039/2013;  Alto  Araguaia;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto;
Julg. 18/12/2013; DJMT 22/01/2014; Pág. 75)
 
“HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  EXCESSO  DE
PRAZO.  PROCESSO  QUE  TRAMITOU
NORMALMENTE.  INSTRUÇÃO  ENCERRADA.
ABERTA  VISTA  PARA  RAZÕES  FINAIS.
SUPERAÇÃO.  SÚMULA  Nº  52,  STJ.  COAÇÃO
ILEGAL AUSENTE. ... 2. O feito tramitou sem
anormalidades ou dilação prazal injustificada,
já  tendo  sido  concluída  a  coleta  judicial  de
provas  e  aberta  vista  às  partes  para
oferecimento de razões finais. 3. A despeito de
certo  retardo,  a  colheita  de  provas  foi
encerrada e os autos se encontram em vias de
ser julgado, ex vi  da Súmula nº 52, do stj:
encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de
prazo. 4. Ordem denegada. Recomendação ao
juízo para que priorize o julgamento da ação
penal.  Unânime.”  (TJPE  -  HC  0001065-
65.2012.8.17.0000  -  Rel.  Des.  Fausto  de
Castro  Campos  -  j.  10.4.2012  -  DJEPE
24.4.2012, p. 73).

Assim, não se acolhe alegação de constrangimento ilegal
por  excesso de  prazo na formação da culpa se os autos demonstram o
encerramento da instrução criminal.

4)  Das  condições  favoráveis  do  paciente  e  da
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência

A defesa destaca, ainda, que o paciente é primário, com
bons antecedentes, profissão definida, residência fixa.

No  entanto,  estes  argumentos  não  elidem  a  prisão
provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no
presente caso. Nesse sentido, assim se pronunciam as Cortes Superiores:

“(...) 15. Por fim, a circunstância de o paciente
ser primário, ter bons antecedentes, trabalho
e residência fixa não se mostra obstáculo ao
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decreto  de  prisão  preventiva,  desde  que
presentes  os  pressupostos  e  condições
previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP,
rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  2ª  Turma,  DJ
02.09.2005).  (…).”  (STF  –  HC N°  102098 –
Relª. Minª. Ellen Gracie – Segunda Turma – J.
15.2.2011 – Dje 5.8.2011).

“(...) 2. A presença de primariedade e de bons
antecedentes não conferem, por si só, direito
à  revogação  da  segregação  cautelar.  (...)”
(STF – HC N° 94416/MS – Rel. Min. Menezes
Direito).

“(...)  3.  Ressalte-se  que  condições  pessoais
favoráveis,  tais  como  primariedade,  bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir
a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros  requisitos  de  ordem  objetiva  e
subjetiva  que  autorizem  a  decretação  da
medida  extrema.  (…)”  (STJ  –  HC  N°
144.954/SP – Relª. Minª. Laurita Vaz – Quinta
Turma – J. 01.09.2011 – DJe 15.9.2011).

Depois, a impetrante entende que a prisão do paciente
ofende  o  princípio  da  presunção  de  inocência,  posto  que  aplicada  ao
paciente uma pena, antes do trânsito em julgado.

Mais uma vez, sem razão.

A jurisprudência do TJPB, na linha de pensamento do E.
Supremo Tribunal  Federal,  já  se  consolidou no  sentido  de  que  a  prisão
cautelar não ofende o princípio da presunção de inocência. Vejamos:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  FLAGRANTE.
NULIDADE.  QUESTÃO  SUPERADA  ANTE  A
CONVERSÃO  EM  PRISÃO  PREVENTIVA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  DA
APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.  REQUISITOS
LEGAIS.  PRESENÇA.  NECESSIDADE  E
ADEQUAÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
AUSÊNCIA  DE  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.
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EXCESSO  DE  PRAZO.  INOCORRÊNCIA.
RAZOABILIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
NÃO  EVIDENCIADO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
1.  “Convertida  a  custódia  em preventiva,  fica
superada a alegação de nulidade da prisão em
flagrante, ante a existência de título autônomo
a  justificar  a  segregação  cautelar”  (stj,  RHC
46.997,  dje  18/06/2014).  2.  “o  Superior
Tribunal  de  justiça,  em  orientação  uníssona,
entende  que  persistindo  os  requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
cpp),  é  despiciendo  os  pacientes  possuírem
condições  pessoais  favoráveis”  (stj,  HC
272.194, dje 11/12/2013). 3. Diante da prova
da  materialidade  e  de  veementes  indícios  de
autoria,  tem-se  como  correto  o  Decreto
preventivo  concretamente  fundado  na
necessidade  da  segregação  para  garantir  a
instrução  criminal  e  a  aplicação  da  Lei  penal
(art.  312,  cpp),  haja  vista  a  periculosidade
concreta  do  ato  praticado  pelo  agente  e  a
tentativa de fuga. 4. É pacífico o entendimento
do  STJ  de  que  o  excesso  de  prazo  para
formação da culpa não decorre da simples soma
dos  prazos  processuais,  devendo  ser
examinadas  as  características  de  cada  caso,
sempre observado o princípio da razoabilidade.
Ademais, este não deve ser reconhecido quando
a  defesa  contribui  para  eventual  demora  na
tramitação. 5. Habeas corpus denegado.” (TJPB;
HC  2006941-50.2014.815.0000;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de Brito
Pereira Filho; DJPB 22/07/2014; Pág. 13).

“HABEAS  CORPUS  PREVENTIVO.  ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.
DECRETO  PREVENTIVO  DESMOTIVADO  (1).
NEGATIVA  DE  AUTORIA  E  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS  (2).  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS  (3).  REITERAÇÃO  DE  PEDIDOS.
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES
DIVERSAS  (4).  PEDIDO  NÃO  APRECIADO  EM
PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA  (5).
COMPATIBILIDADE  COM  A  CUSTÓDIA
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CAUTELAR.  NÃO  CONHECIMENTO  DA  ORDEM
PELOS  QUATRO  PRIMEIROS  FUNDAMENTOS  E
DENEGAÇÃO  QUANTO  AO  ÚLTIMO.  ...  Os
tribunais  superiores  já  pacificaram
entendimento de que inexiste incompatibilidade
entre o princípio da presunção de inocência e a
prisão preventiva, pois nada obsta ao Decreto
desta se presentes os pressupostos e requisitos
autorizadores  dos  artigos  312  e  313  do  CPP,
estando,  caracterizada,  portanto,  sua
necessidade,  como  na  hipótese  vertente.”
(TJPB; HC 2005657-07.2014.815.0000; Câmara
Especializada Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos
William de Oliveira; DJPB 10/06/2014; Pág. 28).

“... A privação cautelar da liberdade individual.
Cuja decretação resulta possível em virtude de
expressa cláusula inscrita  no próprio  texto da
Constituição da República (CF, art. 5º, lxi), não
conflitando, por isso mesmo, com a presunção
constitucional  de  inocência  (CF,  art.  5º,  lvii)
reveste-se  de  caráter  excepcional,  somente
devendo  ser  ordenada,  por  tal  razão,  em
situações  de  absoluta  e  real  necessidade.  A
prisão processual, para legitimar-se em face de
nosso  sistema  jurídico,  impõe.  ...”  (STF;  HC
93.840; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de
Mello; Julg. 08/04/2008; DJE 20/02/2014; Pág.
57).

Dessa maneira, denego o referido inconformismo.

5)  Da  alegada  inexistência  de  provas  quanto  ao
cometimento do ilícito

Por  fim, apenas por amor ao debate e para que, mais
tarde,  não  se  alegue  cerceamento  de  defesa,  a  impetrante  atravessou
petição  de  flsl.  94-95  requerendo  a  juntada  do  áudio  da  audiência  de
instrução e julgamento, argumentando que não há provas do cometimento
do ilícito.

Observa-se,  contudo,  que  o  habeas  corpus  é
procedimento de cognição sumária, necessitando de prova pré-constituída,
inexistindo possibilidade de exame aprofundado da prova neste momento.
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Em assim sendo, eventual inexistência de ilícito somente
poderá ser examinada com o necessário cuidado e profundidade durante a
instrução processual, não sendo o remédio heróico a via adequada para tal.

A propósito:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  MEDIDA
FUNDAMENTADA. AGENTE AFEITA A PRÁTICAS
CRIMINOSAS.  PERICULOSIDADE
DEMONSTRADA.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
EXAME  INADMISSÍVEL.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADA.  DENEGAÇÃO.  I.  A  necessidade
da  prisão  resta  evidente  para  se  preservar  a
ordem pública, em razão da periculosidade do
agente,  que  responde  a  vários  processos  e
ostenta  condenação  anterior,  transitada  em
julgado,  havendo  concreta  possibilidade  de
reiteração de práticas criminosas. II.  Em sede
de habeas corpus não se admite o exame da
prova para se averiguar se o réu cometeu ou
não o crime imputado. III.  Ordem denegada.”
(TJPB; HC 2005864-06.2014.815.0000; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de Brito
Pereira Filho; DJPB 22/07/2014; Pág. 13).

“HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  TESE  NEGATIVA
DE  AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO.  PRESENÇA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  PLEITO  DE
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO DECRETO
PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA À ORDEM
PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.
MODUS  OPERANDI  DO  CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS INCAPAZES DE
TORNAR ILEGAL A PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO
SUPERADO.  PROCESSO  EM  FASE  DE
ALEGAÇÕES FINAIS.  CONSTRANGIMENTO NÃO
CONFIGURADO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
DECISÃO  UNÂNIME.  1.  A  tese  defensiva  de
negativa de autoria não pode ser apreciada na
estreita via do habeas corpus, haja vista exigir
produção e apreciação de provas e ser a dilação
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probatória  incompatível  com  o  procedimento
deste  remédio  constitucional.  ...”  (TJPE;  HC
0006011-12.2014.8.17.0000;  Quarta  Câmara
Criminal; Rel. Des. Marco Antonio Cabral Maggi;
Julg. 29/07/2014; DJEPE 06/08/2014).

6) Conclusão

Pelas exposições fáticas e jurídicas acima, aliadas, ainda,
aos elementos convincentes insertos no presente álbum processual, onde a
materialidade é inconteste e, ainda, há elementos suficientes de indícios de
autoria, não há como acolher a pretensão mandamental, uma vez que tudo
converge para a denegação da ordem.

Por tais  considerações,  em harmonia,  em parte, com o
bem lançado parecer do Procurador de Justiça, julgo prejudicada a ordem
pela nulidade do flagrante e pelo excesso de prazo na formação da culpa e
a denego quanto aos demais pedidos.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  dele  participando,  além de  mim,  Relator,  o  Dr.
Wolfram  da  Cunha  Ramos  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador 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 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão FilhoDes. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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