
       
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2009710-31.2014.815.0000) 
RELATOR   :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE :José Silva Formiga
IMPETRADO  :Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sousa
PACIENTE  :Sebastião da Silva Rufino 

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.  Homicídio.
Desfundamentação  da  prisão  preventiva.  Inocorrência.
Necessidade  da  custódia  devidamente  demonstrada.
Conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação
da lei  penal.  Manutenção da segregação. Denegação da
ordem.

- Não há o que se falar em desfundamentação do decreto
preventivo,  quando  o  juiz  demonstra  a  necessidade  da
prisão  na  prova  da  materialidade  e  indícios  de  autoria
delitiva,  aliados  à  presença  de  pelo  menos  um  dos
pressupostos indicados no art. 312 do Código de Processo
Penal, vistos à luz do caso concreto.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS estes  autos,  em
que são partes as acima identificadas.

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto
do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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Trata-se  de  Habeas  Corpus  impetrado  por  José  Silva
Formiga  em favor de Sebastião da Silva Rufino,  acusado da prática do
crime de homicídio.

Alega,  em  síntese,  que  não  há  necessidade  da
segregação  do  paciente,  posto  que  se  apresentou  espontaneamente  à
Delegacia, bem como não atrapalhou as investigações e nem tentou fugir do
distrito  da  culpa,  inexistindo  assim,  os  requisitos  para  a  sua  prisão
preventiva.

Pugna,  ao  final,  pela  concessão  da  ordem,  para  que  a
prisão do paciente seja revogada, com a consequente expedição do alvará
de soltura.

Junta documentos de fs. 05/36.

Informações  da  instância  monocrática  à  f.  44,  onde
colaciona os documentos de fs. 45/46.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da
ordem (fs. 48/51). 

É o relatório.

-  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

A ordem deve ser denegada.

O paciente foi preso, após se apresentar à Delegacia, por
ter desferido golpes de faca na pessoa de Pedro Roberto Fernandes Lucena,
causando-lhe a morte.

Conforme se vê dos autos, o paciente insatisfeito com o
volume do som, dirigiu-se à casa da vítima, que é localizada ao lado da sua
e, após pequena discussão, desferiu golpes de faca contra aquela, que não
resistiu aos ferimentos.

Pois  bem.  A  prisão  preventiva  acostada  aos  autos
(fs.28/29)  foi  decretada  pela  presença  da  prova  da  materialidade,  dos
indícios da autoria, bem como para conveniência da instrução criminal e para
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assegurar a aplicação da lei penal.

Segundo se vê do caderno processual,  o paciente ficou
foragido após ter cometido o delito e só depois de alguns dias veio a se
apresentar à Delegacia.

Consta,  ainda,  que  a  instrução  criminal  ainda  não  se
iniciou, estando os autos na fase de inquérito, não sendo prudente, neste
momento,  revogar  a  prisão  do  paciente,  até  porque  há  registros,  nos
depoimentos colhidos na seara policial, que as testemunhas sentem medo
de paciente: “QUE, afirma que Sebastião já chegou a esfaquear sua esposa
e um cunhado do mesmo; QUE o depoente vai sair do bairro Argelim, nesta,
temendo ser a próxima vítima do acusado Sebastião- (fs. 10 e 11)”. 

Portanto,  encontra-se  devidamente  fundamentada  a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não existindo motivos
para a sua revogação.

Ante o exposto, denego a ordem.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz
Sílvio Ramalho Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 09 de setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
                          Relator
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