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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS Nº 2012658-43.2014.815.0000 – 3ª Vara Regional
de Mangabeira - Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Aécio Farias Filho (OAB/PB 12.864)
PACIENTE: Josimar Guilherme da Silva Júnior

HABEAS  CORPUS. ROUBO  MAJORADO.  RÉU
PERMANECEU  PRESO  DURANTE  TODA  A
INSTRUÇÃO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
DENEGADO  O  DIREITO  DE  APELAR  EM
LIBERDADE.  ALEGADA  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  DECISÃO  MANTIDA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

-  Apresenta-se  suficientemente  correta  a
decisão  que  denegou  o  direito  de  apelar  em
liberdade  ao  paciente  que  passou  toda  a
instrução preso, especialmente, como no caso,
considerando a gravidade do crime.

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 denegar a ordem, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus interposta por Aécio
Farias Filho (OAB/PB 12.864), em favor do paciente Josimar Guilherme da
Silva  Júnior,  qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da 3ª Vara Regional
de Mangabeira - Comarca da Capital/PB (fls. 2-9).

Afirma a peça inicial que o paciente, ao ser condenado pelo
magistrado da 3ª Vara Regional de Mangabeira - Comarca da Capital/PB, lhe
foi  negado  o  direito  de  apelar  em  liberdade  por  meio  de  uma  decisão
desfundamentada.

O impetrante pede, por meio da presente ordem, que o
paciente  possa  recorrer  em  liberdade,  primeiramente,  pela  falta  de
fundamentação  da  decisão  que  lhe  negou  este  direito  e,  depois,  por
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ostentar  condições  pessoais  favoráveis,  diferentemente  dos  outros
sentenciados, devendo prevalecer o princípio segundo o qual “deve julgar
os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual.”

Informações  (fls.  136-137),  esclarecendo  que  “O
impetrante pretende através de habeas corpus a concessão do direito de o
paciente recorrer da sentença em liberdade, por sido condenado por roubo,
à pena de 12 anos de reclusão, deferentemente dos corréus, que foram
condenados por latrocínio à penas de 24 anos de reclusão. Ocorre que foi
justificado na sentença as razões de não ter  sido concedido aos réus o
direito  de  apelarem  em  liberdade,  de  forma  suficientemente
fundamentada.”

Liminar indeferida (fls. 139-139v).

Com vistas  dos  autos,  o  Procurador  de  Justiça  opinou
pela denegação da ordem (fls. 141-142).

É o relatório.

VOTO

A presente  ordem objetiva,  necessariamente,  que  seja
concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade. 

Torna-se evidente, contudo, que o paciente foi preso e,
preenchidos os requisitos para a custódia preventiva do art. 312 do CPP,
permaneceu encarcerado durante toda instrução do processo. 

Na sentença, o magistrado negou o direito de apelar em
liberdade (fl. 124) e, ao prestar suas informações (fls. 136-137) ressaltou
que:

“...  O impetrante pretende através de habeas
corpus  a  concessão  do  direito  de  o  paciente
recorrer  da  sentença  em  liberdade,  por  sido
condenado por  roubo,  à  pena de  12  anos  de
reclusão,  diferentemente  dos  corréus,  que
foram condenados por latrocínio à penas de 24
anos de reclusão.
Ocorre que foi justificado na sentença as razões
de não ter sido concedido aos réus o direito de
apelarem  em  liberdade,  de  forma
suficientemente fundamentada.
Foi considerado na sentença a grande gravidade
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do  crime,  sua  repercussão  no  meio  social,  a
periculosidade  demonstrada  por  seus  autores,
não  havendo  modificação  nos  motivos  que
ensejaram a conversão e a decretação da prisão
preventiva,  justificando,  assim,  os  motivos  de
não  ter  sido  concedido  ao  paciente  e  a  dois
outros réus, o direito de apelarem em liberdade.
No entanto, foi concedida a liberdade a um dos
réus, cuja a pena aplicada doi inferior ao tempo
em que permaneceu preso provisoriamente.”

É  clarividente,  também,  destacar  que  houve
fundamentação  do  magistrado  a quo para  decretar  a  prisão  preventiva,
mantendo-se sem alteração as condições, ali,  sustentadas. Logo, não há
razão para o deferimento do pedido do paciente para apelar em liberdade,
especialmente, agora, com setença condenatória. 

A título  de  ilustração,  basta  ver  os  termos da decisão
acostada às fls. 56-62, deste caderno processual, verbis:

“...  “...  Conforme  relatos  dos  autos  do
inquérito,  há  indícios  suficientes  de  que  os
indiciados  participaram  do  crime,  inclusive
tendo havido prévio ajuste entre todos eles. 
...
Trata-se de crime de latrocínio, havendo indícios
de  que  foi  adredemente  planejado,  agravado
pelo  concurso  de  agentes  e  uso  de  arma  de
fogo, no qual foi vítima um cidadão que estava
no  seu  legítimo  direito  de  trabalhar  como
corretor de imóveis para complementar a renda
de policial  militar,  onde o primeiro indiciado e
FERNANDINHO  fizeram  a  abordagem direta  e
efetuaram  o  disparo  que  lhe  ceifou  a  vida,
enquanto  o  terceiro  indiciado  ficou  no  carro
dando-lhe cobertura, enquanto o segundo teria
participado do planejamento e dado cobertura
após ter consumado o crime, o que mostra a
gravidade do crime e o receio de que estando
os seus  autores soltos  possam praticar  novos
delitos  em  detrimento  da  sociedade  tão
assustada  pela  onda  de  violência  que  vem
ocorrendo na nossa cidade e no nosso Estado
nos  últimos  tempos,  fazendo  com  que  seja
considerado um dos mais violentos não só do
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Brasil como também do mundo.
As circunstâncias em que o crime foi praticado
demonstram que há concreto  perigo  à  ordem
pública,  diante  da periculosidade demonstrada
pelos indiciados.
…
Conceder a liberdade provisória aos indiciados
seria incentivar a impunidade que tanto reclama
a sociedade assustada com a onda de violência
que  não  poupa  qualquer  pessoa  e  premiar
aqueles que enveredam pela senda do crime.
O interesse maior da ordem publica se revela
superior  ao  direito  subjetivo  de liberdade  dos
autores do delito, pois a liberdade dos mesmos,
além  de  infundir  receio  no  meio  social
proporcionará a prática de futuros crimes cujo
dever do Poder Judiciário é prevenir.
Não  seria  o  caso  de  aplicar  as  medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois a
liberdade  dos  réus  põe  em  risco  a  ordem
pública,  além de ser  necessária  a segregação
provisória  por  conveniência  da  instrução
criminal, já que os próprios indiciados relataram
estar  recebendo  ameaças  recíprocas,  o  que
poderá comprometer a instrução da causa. ...”

Entendo  que,  quando  não  é  o  interesse  individual  da
vítima que o Estado procura preservar,  mas, sim, o interesse público,  é
necessária a custódia cautelar. Sendo certas a gravidade e a repercussão
social  dos crimes em comento,  impõe-se a constrição como garantia  da
segurança da atividade jurisdicional. 

Sendo  assim,  ainda  que  a  prisão  provisória  seja  uma
medida extrema, certo é que, em casos excepcionais como o dos autos, a
ordem pública  prevalece  sobre  a  liberdade  individual,  o  que,  por  si  só,
afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente, ainda mais porque o
magistrado, ao prolatar a sentença condenatória, manifestou-se acerca da
impossibilidade  de  o  paciente  apelar  em  liberdade,  não  configurando
qualquer constrangimento ilegal (fl. 126), nestes termos:

“Considerando  a  grande  gravidade  do  crime,
sua  repercussão  no  meio  social,  a
periculosidade  demonstrada por  seus  autores,
não  havendo  modificação  nos  motivos  que
ensejaram a conversão e a decretação da prisão
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preventiva,  deve  ser  mantida  em  relação  ao
primeiro, terceiro e quarto acusados.”

Por fim, saliento que é cediço que eventuais condições
pessoais  favoráveis  ao  paciente  não  lhe  são  garantidoras  do  direito  de
apelar em liberdade, se existem outras que lhe recomendam a manutenção
da prisão. 

Filio-me  aos  entendimentos  jurisprudenciais  abaixo
relacionados, in verbis:

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  EM  QUE  SE
RECONHECE  A  FIGURA  DO  PRIVILÉGIO.
DENEGAÇÃO  DO  DIREITO  DE  APELAR  EM
LIBERDADE.  POSSIBILIDADE  DE  POSTERIOR
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA.  DISCUSSÃO
INOPORTUNA.  DECISÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE FOI MANTIDO
PRESO  DURANTE  TODA  A  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Subsistindo os
motivos  ensejadores  da  custódia  preventiva,
deve  o  réu  permanecer  preso  após  sua
condenação,  principalmente  se  foi  mantido
preso  durante  toda  a  instrução  criminal.”
(TJMG; HC 1.0000.14.064054-1/000; Rel. Des.
Walter  Luiz;  Julg.  16/09/2014;  DJEMG
26/09/2014).

“HABEAS  CORPUS.  Tráfico  ilícito  de
entorpecentes.  Condenação.  Direito  de  apelar
em  liberdade.  Negativa.  Regime  prisional
fechado.  Fundamentação  adequada.
Manutenção.  Coação  ilegal  inexistente.
Denegação.  Entende-se  por  devidamente
fundamentada a sentença em que se justifica a
negativa do direito de apelo em liberdade por
persistirem  os  motivos  que  determinaram  a
decretação da custódia preventiva. A sentença
deve  ser  examinada  como  um  todo,  não  se
podendo ater-se a parte dela. Desse modo, se
do  corpo  da  decisão  constam  elementos  que
justificam  a  fixação  do  regime  fechado  e,
também,  a  negativa  do  direito  ao  apelo  em
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liberdade,  não  há  dizê-la  carente  de
fundamentação.  Ordem denegada.”  (TJPB;  HC
2004838-70.2014.815.0000;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de Brito
Pereira Filho; DJPB 18/06/2014; Pág. 17).

Desse modo, fiel a essas considerações e a tudo mais que
dos  autos  consta,  denego a  ordem,  em harmonia  com o  parecer  do
Procurador de Justiça.

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, 19 de dezembro de 2014

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