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HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.
ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA
CRIMINOSA.  MERO  AUXÍLIO  NA  FUGA  DO
EXECUTOR  DO  DELITO.  IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA  DE  LASTRO  MÍNIMO  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  DEMANDA QUE EXIGE ACURADO
EXAME  DE  PROVAS.  INVIABILIDADE  DA  VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS NESSE PARTICULAR.

1. A via mandamental não pode ser utilizada para
afirmar se o paciente incorreu ou não para o crime,
pois  se  trata  de  uma tarefa  que  não encontrará
termo sem que haja exaustivo exame de provas, e,
por  consequência,  não pode ser  empreendida  no
âmbito  do  writ,  cuja essência e objetividade não
comportam tal expediente.

2. “A constatação da não participação na infração penal
“subtrair-se-á  ao  âmbito  estreito  do  habeas  corpus,
sempre que a apreciação jurisdicional de sua alegada
ausência  implicar  indagação  probatória,  análise
aprofundada  ou  exame valorativo  dos  elementos
de fato em que se apóia a peça de acusação penal”
(STF – HC 70.763 – Rel. Min. Celso de Mello).

DECRETO  DE  PRISÃO  PREVENTIVA.  SUPOSTA
PRÁTICA  DE  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  SUBSISTÊNCIA.  DECISÃO
GENÉRICA  E  BASEADA  EM  ILAÇÕES  SUBJETIVAS
SOMENTE PARA O PACIENTE. MOTIVAÇÃO CORRETA
PARA O CORRÉU. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART.  312  DO  CPP  À  LUZ  DE  ELEMENTOS
CONCRETOS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
QUE SE IMPÕE NO PONTO. CONCESSÃO PARCIAL.
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1. A decisão que decreta a prisão preventiva ou a
que indefere pedido de liberdade provisória deve,
obrigatoriamente, demonstrar a ocorrência concreta
dos requisitos da custódia cautelar, e não se basear
apenas em ilações genéricas, repetindo os termos
de  dispositivos  legais,  de  modo  que  cabe  ao
magistrado  encaixar  os  atos  negativos  praticados
pelo acusado às hipóteses do art. 312 do CPP.

2.  Sendo o  decreto  preventivo  genérico  quanto  às
hipóteses do art. 312 do CPP e, ainda, apoiado apenas
na existência de indícios de autoria e da materialidade
delitiva  e  na  suposição  de  que  o  paciente,  em
liberdade, representaria risco à ordem público, por si
só,  não  são  suficientes  para  o  cárcere  preventivo,
impondo-se a concessão do remédio heróico.

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 conceder, em parte, a ordem, nos termos do
voto do Relator, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de  habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Aécio Farias Filho (OAB/PB 12.864) e o Estagiário Paulo Braz
Sobrinho (OAB/PB 10.819-E), com base no art. 5°, LXVIII e LXXVII, da Carta
Federal/88 e nos arts. 647 e segs. do CPP, em favor de Jonathan Henrique da
Silva, qualificado na inicial e denunciado, junto com Alex Meireles da Silva, pela
prática, em tese, do crime do art. 121, caput, c/c os arts. 14, II, e 73, todos do
CP, em face das vítimas Edilane Januário da Silva e do segurança identificado
por Williams, alegando, para tanto, suposta coação ilegal do Juízo da 1ª Vara
Mista da Comarca de Bayeux/PB (fls. 2-10).

Aduzem, em síntese, os impetrantes que, na madrugada do dia
5.7.2014,  no  Bar  “Acústico  Daykiri”,  em  Bayeux/PB,  o  corréu  Alex,  após  se
desentender com o segurança Williams, efetuou contra este disparo de arma de
fogo e,  ainda, atingiu a perna esquerda de Edilane Januário  da Silva,  que se
divertia no local, tendo o paciente sido acusado de coautor de homicídio tentado só
por ter dado fuga, em uma motocicleta, ao referido atirador, tanto que a denúncia
diz, apenas, que “Jonathan conduziu a moto levando o atirador Alex na garupa”.

Por esse motivo, rogam pelo trancamento da ação penal em
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favor do paciente, visto ostentar condições pessoais, extremamente, diversas do
corréu, já que é primário, com 18 (dezoito) anos de idade, e detentor de bons
antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, sendo certo que não há justa
causa para mantê-lo aprisionado, à luz do art. 648, I, do CPP, até porque ele
não praticou o delito, ou seja, apenas deu a fuga de um crime surgido após uma
discussão, sem que tivesse havido prévio acordo de vontades.

A isso, acrescentam que não há relação de causalidade (CP 13)
entre a conduta do paciente, de ter conduzido, na garupa, após o fato, o corréu
Alex, com a que este praticou, ficando claro que a sua ação é irrelevante e não
serve para formar o fato típico, pois o resultado teria ocorrido do mesmo jeito, no
que entendem ser desproporcional a denúncia de lançá-lo na mesma vala comum
do executor do crime, tratando-se, a seu sentir, da ocorrência de favorecimento
pessoal nos moldes do art. 348 do Código Penal.

Suscitam, ainda, que o decreto de prisão preventiva encontra-
se sem fundamentação, pois se apresenta genérico em relação ao paciente, por
não individualizar a necessidade de mantê-lo segregado e não apontar qualquer
fato concreto a justificar sua custódia, que se torna mais severa do que a própria
condenação, se culpado for declarado, posto o mínimo legal da pena de homicídio
simples ser de 6 (seis) anos e, como foi tentado e o paciente é primário, sua
redução,  em uma improvável  condenação pelo  Júri,  será de 2/3,  em regime
aberto, o que demonstra a desnecessidade do cárcere preventivo.

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

Com a inicial, colacionaram a documentação de fls. 10-54.

Nas informações solicitadas (fls.  62-63),  acompanhadas dos
documentos de fls. 64-82, a autoridade dada como coatora comunicou, após fazer
o relato sucinto dos fatos, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
medida preventiva, e que, recebida a denúncia, foi indeferido o pedido de revogação
da preventiva, noticiando, ainda, que o processo está aguardando a resposta
escrita do primeiro réu, pois o segundo já apresentou sua defesa preliminar.

Liminar indeferida às fls. 84/84v-85.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, na
Parecer de fls. 88-93, opinou pela denegação da ordem:

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO
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Conforme relatado, os ilustres impetrantes levantaram duas
situações de coação ilegal, quais sejam: 1) falta de justa causa para manter a
custódia  cautelar  do  paciente,  visto  não  ter  praticado  o  suposto  homicídio
tentado cometido pelo corréu Alex Meireles, pois apenas lhe deu a fuga, em
uma moto, após a discussão que ocasionou tal delito, não existindo relação de
causalidade entre uma conduta e outra, no que roga pelo trancamento da ação
penal; 2) ausência de fundamentação do decreto preventivo, por ser genérico e
não apontar qualquer fato concreto a justificar a sua prisão provisória.

Eis, em suma, os termos das pretensões mandamentais, os
quais merecem prosperar em parte, consoante as razões adiante delineadas.

Como  é  sabido,  a  constrição  antecipada,  como  ato  de
coerção  processual  antecedente  à  decisão  condenatória,  é  uma  medida
excepcional que compromete o jus libertatis e o status dignitatis do cidadão,
devendo  ser  aplicada  quando  absolutamente  indispensável  e  imperiosa  à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à segurança
da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

1) Do pedido de trancamento da ação penal por falta
de justa causa:

Analisando os fundamentos da impetração, cujo pleito aduz
que  o  paciente  não  cometeu  o  ilícito  penal  a  que  diz  ser  injustamente
denunciado  (tentativa  de  homicídio),  requerendo,  por  conseguinte,  o
trancamento da ação penal, por falta de justa causa, percebe-se, de logo, que
melhor sorte não lhe assiste nesse particular.

É  de  sabença  elementar  que,  na  via  estreita  do  habeas
corpus, em face de sua natureza, não é possível o confronto e a valoração de
provas (RT 527/355).

Ademais,  “o  trancamento  de  inquérito  policial  ou  de  ação
penal, em sede de  habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando
restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do
conjunto  fático-probatório,  a  atipicidade  da  conduta,  a  ocorrência  de  causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade do delito” (Precedentes do STJ – RHC 44.841/SP).

Nos argumentos expostos no presente  writ, observa-se que
os seus fundamentos militam sobre o próprio mérito da ação penal vergastada.
Portanto, dizer que o paciente concorreu ou não para o crime é tarefa que não
encontrará termo sem que haja exaustivo exame de provas.

Por tal motivo, dita pretensão de trancamento da ação penal
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não pode ser  empreendida  neste  estreito  âmbito  mandamental,  que,  por  sua
essência e objetividade, não comporta tal expediente.

1.1. Dos fatos:

Ao  compulsar  os  autos,  sobretudo  à  luz  dos  termos  da
denúncia (fls. 12-15) e dos depoimentos testemunhais (fls. 17-24), verifica-se que,
no dia 5.7.2014, por volta das 2h, o paciente e o corréu Alex Meireles foram presos
em flagrante delito pela Polícia Militar, porque se envolveram em uma suposta
tentativa de homicídio, fato ocorrido no interior do Bar “Acústico Daikiri”, situado na
Rua João Dionísio, Centro, da Comarca de Bayeux/PB.

Conta o fólio processual que os denunciados chegaram, no
referido estabelecimento, em uma motocicleta pertencente ao réu Alex Meireles,
que portava uma arma de fogo e, dentro daquele ambiente, ficava provocando
os clientes e a equipe de segurança, inclusive jogando bebida no segurança
Williams, que lhe repreendia o tempo todo.

Acontece que, após um certo tumulto, o corréu Alex sacou
do revólver que portava e efetuou disparos contra o segurança Williams, que foi
atingido  e  depois  socorrido  para  o  Hospital  de  Trauma  Senador  Humberto
Lucena, em João Pessoa/PB, além de ter acertado a perna esquerda de Edilane
Januário da Silva, que se divertia no local. Em seguida, os réus empreenderam
fuga, com o paciente conduzindo a moto e levando o atirador Alex na garupa.

Salienta-se  que,  no  momento  em  que  esses  tiros  foram
efetuados, uma Viatura da Polícia Militar passava próximo ao citado Bar “Acústico
Daikiri”, tendo os militares escutado os estampidos de arma de fogo, quando se
deslocaram ao local. Lá chegando, depararam-se com os acusados fugindo em
uma  motocicleta  conduzida  pelo  paciente,  instante  em  que  iniciaram  uma
perseguição, conseguindo alcançá-los no contorno que dá acesso à BR 101, na
divisa das cidades de Bayeux/PB e Santa Rita/PB.

Na abordagem, os Policiais Militares constataram que os dois
não mais detinham a arma de fogo, passando a fazer buscas na localidade e,
com o apoio dos faróis da viatura, obtiveram êxito de localizar a arma que havia
sido utilizada pelo conduzido Alex Meireles e jogada após a ação policial.

Ao  ser  interrogado  na  Delegacia  (fls.  23-24),  o  paciente
afirmou que,  “após  vários  disparos  produzidos  por  um amigo contra  alguns
adolescentes,  no  clube  “Daikiri”  em  Bayeux/PB,  auxiliou  este  em  fuga,
conduzindo a moto pertencente ao mesmo e este na garupa”.

O  codenunciado  Alex  Meireles,  na  Delegacia  (fls.  21-22),
confessou que a arma de fogo lhe pertencia e que, no interior do “Clube Daikiri”,
após se deparar com um grupo de jovens que lhe encarava e fazia ameaças e
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desfeitas,  “efetuou alguns disparos contra o referido grupo, acreditando que
[sic] atingido algum deles”.

1.2. Do objeto do pedido de trancamento da ação penal:

Todavia, apesar de tais explanações fáticas, observa-se que
os elementos probantes trazidos pelo impetrante, de certo modo, são escassos
para melhor delinear os fatos quanto a possível participação ou não do paciente
Jonathan no episódio criminoso, visto que não consta das declarações das vítimas,
mormente do segurança do “Clube Daikiri”, conhecido por “Williams”.

As  xerocópias  dos  depoimentos  acostados  só  retratam  as
palavras dos acusados e dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante
deles, de modo que não há uma precisa indicação se os dois réus chegaram juntos
de motocicleta, no dia 5.7.2014, ao “Bar Acústico Daikiri”, em Bayeux/PB, ou se
eles  se  encontraram  dentro  daquele  recinto  e  aí  começaram  a  tumultuar  o
ambiente, ou, ainda, se os dois apenas se viram após os disparos. Para constatar
tais evidências, necessário o contraditório decorrente da instrução criminal.

Por conta disso, torna-se por demais temerário tecer qualquer
colocação sobre a conduta do paciente, ainda mais quando antes ressaltado que
não é possível, a título de trancamento de inquérito policial ou de ação penal por
falta de justa causa, o confronto e a valoração de provas na via de habeas corpus.

Nesse contexto, não é confiável à sociedade, nesta estreita via
de caráter excepcional, chegar ao veredito antecipado de que o paciente praticou
ou não o delito de favorecimento pessoal disposto no art. 348 do Código Penal ou
se incidiu em coparticipação no crime de tentativa de homicídio.

Destarte, basta espreitar que a impetração, ao dispor que o
paciente não cometeu o crime sob debate e que não existem indícios de provas
da autoria e materialidade delitivas, demonstra, de logo, que seus argumentos
dizem  respeito  à  narrativa  fática  e  à  base  jurídica,  bem  como  aos  meios
probatórios.  Portanto,  não  se  pode,  nesta  via,  constatar  a  ausência  de
responsabilidade do paciente sobre o suposto evento criminoso acima narrado.

Sobre o tema, veja-se a mais festejada lição jurisprudencial:

“O  remédio  jurídico-processual  do  habeas  corpus
revela-se  incompatível  com  a  pretendida
comprovação da alegada atipicidade da conduta do
agente, eis que o exame dessa postulação envolve,
necessariamente,  a  análise  aprofundada  da  prova
penal, insuscetível de apreciação na via estreita do
writ constitucional.” (STF - HC 73.449-9/RS - Rel. Min.
Celso de Mello - DJU 07.02.1997 - RT, 593/459).
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“Embora seja possível, através de habeas corpus, o
trancamento da ação penal se mostra inteiramente
descabida,  seja  por  não  configurar  os  fatos
qualquer  crime,  seja  pela  pronta  inquestionável
evidência da não participação do paciente no ilícito,
é  de  denegar-se  o  writ  impetrado  com  aquele
objetivo  se  a  denúncia  descreve  fatos  que
constituem  crime  em  tese  e  a  inocência  do
denunciado somente poderá ser reconhecida após
a  realização  de  provas  a  serem  produzidas  na
instrução.” (RT - 593/459).

Assim,  é  deveras  prematuro,  no  limitado  alcance  deste
remédio  heróico,  antecipar  a  análise  probatória,  a  fim  de  aquilatar-se  a
evidência  ou  não  da  responsabilidade  do  paciente  no  fato  havido  como
delituoso, apenas com base de que sua participação somente se restringiu a dar
fuga, em uma motocicleta, ao atirador Alex Meireles, ainda que a evolução da
prova  examinada  se  mostre,  ao  final,  favorável  à  tese  levantada,  não
implicando,  com  isso,  a  responsabilização  objetiva  do  acusado,  tampouco
ausência de justa causa na manutenção da ação penal.

Caso contrário, estar-se-ia a transmudar o habeas corpus em
verdadeiro instrumento processual penal para lograr-se sentença de absolvição
sumária, com incursão na seara da investigação probatória complexa, o que é,
decerto, inadmissível e bastante precoce no campo limitado do mandamus.

Prudente, logo, aguardar-se a instrução criminal.

Por outro lado, é de ser reconhecer, ainda, que o writ é uma
ação constitucional destinada a proteger o direito deambulatório do cidadão,
quando experimenta ameaça ou efetiva coação ilegal ou por abuso de poder.

Desse modo,  o  trancamento  da ação penal  ou do  inquérito
policial, por esta via estreita, é medida de exceção, só admissível quando emerge
dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória, a
inexistência de autoria por parte do acusado e a atipicidade da conduta.

Nesse sentido, trago a mais atualizada jurisprudência:

“Consoante entendimento pacífico na jurisprudência
dos tribunais pátrios, o trancamento da ação penal,
bem  assim  do  inquérito  policial,  é  medida  de
exceção,  possível  somente  quando  inequívoca  a
ausência  de  justa  causa,  o  que  não  ocorre  na
hipótese. 4. Impedir o estado, antecipadamente, de
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exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer
realizar o levantamento dos elementos de prova para
a  verificação  da  verdade  dos  fatos,  constitui
possibilidade  de  extrema  excepcionalidade,  não
evidenciada  na  espécie,  tornando-se,  pois,
prematuro o trancamento da ação penal instaurada.
5. Recurso desprovido.” (STJ - RHC 42.029/RJ – 5T -
Relª Minª Laurita Vaz - DJE 02/09/2014).

“Ademais, o trancamento de inquérito policial ou de
ação penal  em sede de habeas corpus é medida
excepcional,  só  admitida  quando  restar  provada,
inequivocamente,  sem  a  necessidade  de  exame
valorativo  do  conjunto  fático-probatório,  a
atipicidade  da  conduta,  a  ocorrência  de  causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito. 3. No caso dos autos, para se aferir se o
recorrente  teria  praticado  algum  ato  ilícito  seria
necessário  o  revolvimento  de  matéria  fático-
probatória,  providência  própria  da  análise  do
mérito  da  acusação,  vedada  na  via  eleita.  4.
Recurso improvido. (STJ - RHC 44.841/SP – 5T -
Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 27/08/2014)

“O  trancamento  da  ação  penal  e  do  inquérito
policial, a título de falta de justa causa, somente é
viável diante da inexistência de suporte probatório
mínimo.  Inocorrência.  3.  Inexistência  de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (TJRS -
HC  234197-02.2014.8.21.7000  -  Rel.  Des.  Júlio
Cesar Finger - J. 20/08/2014 - DJERS 29/08/2014)

3.) Da falta de fundamentação do decreto preventivo, por
ser genérico e não apontar qualquer fato concreto a justificar o cárcere:

Analisando detidamente o  decisum ferreteado (fls.  28-29),
apesar  de  ser  bem  escrito  e  elaborado,  percebe-se  que  é  carente  de
fundamentação legal apenas em relação ao paciente,  haja vista que a Juíza
singular,  data venia, deu mais ênfase à conduta perpetrada pelo corréu Alex
Meireles, de modo que não indicou qual o suporte fático e concreto atrelado à
pessoa do paciente que justificasse, a contento, o seu cárcere antecipado.

De igual  forma,  sem contar  com a motivação satisfatória,
encontra-se  a  decisão  indeferitória  do  pedido  de  revogação  da  medida
preventiva (fls. 51-54).
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Na  verdade,  observa-se  que  a  autoridade  impetrada,  nas
duas aludidas decisões constritivas, quanto ao paciente, apenas se limitou, de
forma genérica, a dizer que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
com base apenas na existência da materialidade e indícios de autoria, ante o
fato de que 3 (três) pessoas foram atingidas pelos disparos efetuados pelo réu
Alex Meireles, bem como para salvaguardar a credibilidade da justiça e manter
a tranquilidade da sociedade.

Aliás, na citada decisão indeferitória (fls. 51-54), a MM. Juíza
coatora  moldou  seus  fundamentos  à  pessoa  do  corréu  Alex  Meireles,  sem
apontar, para tanto, nenhum elemento concreto a justificar o cárcere cautelar
do paciente Jonathan Henrique da Silva.

Assim, data venia, observa-se que as mencionadas decisões,
apesar  de demonstrarem a preocupação de conter a criminalidade,  o  que é
louvável, não atingiram à fundamentação esperada para manter a segregação
cautelar do paciente, ao contrário do que ocorreu com o corréu, haja vista que
se baseou em suposições subjetivas sobre a possibilidade de o paciente, em
liberdade, prejudicar a ordem pública e a instrução criminal.

Tais indicativos contidos nos decisórios objurgados não são
suficientes aos fins prisionais perseguidos pela autoridade dada como coatora.
Para tanto, deveria se apoiar em requisitos objetivos e concretos, como bem
apontam a doutrina e a jurisprudência.

Desta  feita,  para  efeitos  processuais  penais,  o  decreto
preventivo e a decisão indeferitória do pedido de liberdade provisória, somente
em  relação  ao  paciente,  não  atendem  aos  ditames  do  art.  93,  IX,  da
Constituição Federal de 1988.

Por conseguinte, em atenção ao princípio da presunção de
inocência,  alçado pela Magna Carta à categoria  das garantias  fundamentais,
qualquer  restrição à liberdade do acusado,  antes do trânsito  em julgado da
sentença penal condenatória, deve ter caráter inteiramente excepcional.

À vista disso, a decisão que decreta a prisão preventiva, bem
assim a que indefere  o  pedido de liberdade provisória,  deve ser,  em regra,
concretamente alicerçada, demonstrando a ocorrência objetiva dos requisitos da
custódia  cautelar,  não  bastando,  para  tanto,  a  fundamentação  genérica  e  a
simples  invocação  da  periculosidade  do  agente  ou  a  gravidade  do  crime,
levando, portanto, dita decisão constritiva a ser considerada ilegal, diante da
sua patente desfundamentação.

Nesse sentir, hei de asseverar, rendendo venia, que restou
deveras insuficiente para o paciente, a motivação do decreto atacado, uma vez
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que não declinou a douta Pretora um só elemento concreto de informação do
qual se possa extrair quaisquer dos fundamentos cautelares da segregatória.

Destarte,  mostrando-se  imprescindível,  em  virtude  do
princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração dos elementos
objetivos,  indicativos  dos  motivos  concretos  autorizadores  da  medida
constritiva, tenho por caracterizado a alegada coação ilegal, pois todo réu tem
direito de saber os motivos que ensejaram a sua custódia preventiva, ou porque
não lhe foi concedia a liberdade provisória.

Sobre o tema, o mestre Guilherme de Souza Nucci discorre:

“Mera  repetição  dos  termos  legais:  trata-se  de
constrangimento  ilegal  a  decretação  da  prisão
preventiva,  quando  o  juiz  se  limita  a  repetir  os
termos  genéricos  do  art.  312  do  Código  de
Processo Penal, dizendo, por exemplo, que decreta
a  prisão  preventiva  para  “garantia  da  ordem
pública”, sem demonstrar, efetivamente, conforme
os fatos do processo ou procedimento, de onde se
origina esse abalo. Nesse caminho: STJ: “Viola o
disposto no art. 315 do CPP a decretação da prisão
preventiva  sem  a  fundamentação  vinculada  ou
concreta. O juiz deve sempre, para tanto, indicar
efetivamente  o  suporte  fático,  de  caráter  extra-
típico ou de peculiar e grave modus operandi, que
justifique a segregação antecipada (RHC 8.105-SP,
5ª  T.,  rel.  Felix  Fisher,  20.04.1999,  v.  u.,  DJ
24.05.1999, p. 181)” (in Código de Processo Penal
Comentado. 3. ed., São Paulo: RT, 2004, p. 570).

Igualmente, com propriedade, é a doutrina de Fernando Capez
(in Curso de Processo Penal. 7. ed., rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2001, p. 233):

“No  entanto,  a  prisão  provisória  somente  se
justifica,  e  se  acomoda  dentro  do  ordenamento
pátrio, quando decretada com base no poder geral
de cautela do juiz, ou seja, desde que necessária
para  uma  eficiente  prestação  jurisdicional.  Sem
preencher  os  requisitos  gerais  da  tutela  cautelar
(fumus  boni  iuris  e  periculum  in  mora),  sem
necessidade  para  o  processo,  sem  caráter
instrumental, a prisão provisória, da qual a prisão
preventiva é espécie, não seria nada mais do que
uma execução da pena privativa de liberdade antes
da condenação transitada em julgado, e isto sim
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violaria o princípio da presunção de inocência. Sim,
porque  se  o  sujeito  está  preso  sem  que  haja
necessidade  cautela,  na  verdade  estará  apenas
cumprindo  antecipadamente  a  futura  e  possível
pena privativa de liberdade.”

Portanto, a mera indicação de que o crime é violento ou que
o agente dimana periculosidade ou que poderá perturbar a ordem pública, por si
só, não possui força suficiente para inferir um decreto prisional provisório, não
bastando  mencionar  as  hipóteses  previstas  no  art.  312  do  CPP,  devendo
justificá-las  com  base,  in  casu,  nos  elementos  constantes  dos  autos  do
inquérito, e não simplesmente colacioná-las.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
DO DELITO E PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE DO
AGENTE. SIMPLES MENÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Impetrada a
ordem contra  decisão  monocrática  confirmada por
posterior acórdão do Tribunal a quo, legitima-se o
reexame da matéria por este Tribunal. 2. A prisão
processual é medida excepcional e deve ser mantida
apenas  quando  devidamente  amparada  pelos
requisitos  legais,  em  observância  ao  princípio
constitucional da presunção de inocência ou da não
culpabilidade. 3. A existência de indícios de autoria e
prova da materialidade, bem como o juízo valorativo
sobre a gravidade genérica do delito imputado ao
paciente e acerca de sua suposta periculosidade, não
constituem  fundamentação  idônea  a  autorizar  a
prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator
concreto. 4. A mera referência a artigos de Lei não é
capaz de amparar a segregação, se ausente qualquer
destaque  a  fatos  concretos  distintos  da  própria
prática  delituosa.  5.  Concederam  a  ordem  para
revogar  a  prisão  preventiva,  determinando  a
expedição de alvará de soltura, caso o paciente não
esteja preso por outro motivo.” (STJ, RHC 74546/SP,
Relª Minª Jane Silva, DJU 01.10.2007, p. 316)

“A prisão em flagrante, mantida em decisão judicial
ao  decidir  pedido  de  liberdade  provisória,  deve,
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necessariamente,  como  qualquer  outra  prisão
cautelar,  estar  amparada  em  um  dos  motivos
constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
- Por força do art. 5º, XLI e 93, IX, da Constituição
da República, o magistrado está obrigado a apontar
os  elementos  concretos  ensejadores  da  medida,
mostrando-se ilegítimo fundamentar a manutenção
da medida extrema na gravidade  em abstrato  do
delito  ou  em  meras  conjecturas.  -  ORDEM
CONCEDIDA.”  (STJ,  HC 46385/PR,  Rel.  Min.  Paulo
Medina, DJU 17.04.2006, p. 212).

“Prisão  preventiva  (garantia  da  ordem  pública).
Gravidade  abstrata  dos  fatos.  Personalidade  do
agente  (motivação).  Fundamentação  (insuficiente).
Revogação  (caso).  1.  Antes  de  a  sentença  penal
condenatória transitar em julgado, a prisão tem a
natureza  de  medida  cautelar,  a  saber,  de  prisão
provisória – classe de que são espécies a prisão em
flagrante, a temporária, a preventiva, etc. 2. O ato
judicial  que decreta a prisão preventiva,  diz a lei,
bem  como  o  ato  que  a  revoga,  "será  sempre
fundamentado". 3. No caso, faltaram ao decreto de
imposição  da  preventiva  os  indispensáveis
fundamentos justificativos, pois levou-se em conta
apenas  a  personalidade  do  agente  e  a  gravidade
abstrata  dos  fatos  [...].”  (STJ,  HC  38882/PA  –
2004/0145464-0,  Rel.  Min.  Nilson  Naves,  DJ
7.11.2005, p. 388).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.  DIREITO  DE  APELAR  EM  LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA.  1.  A  gravidade  do
delito  e  o  seu  enquadramento  como  infração
equiparada  a  hedionda  não  são  circunstâncias
aptas  a  engendrar  a  necessidade  do
aprisionamento processual. 2. A prisão processual,
por ser medida instrumental,  e não antecipatória
de pena, necessita reportar-se a dados concretos
de  cautelaridade.  3.  Em  igual  medida,  o
indeferimento do direito de recorrer em liberdade
também  precisa  lastrear-se  em  elementos
constantes  dos  autos  que  conduzam  à
imprescindibilidade da odiosa medida constritiva, o
que não se verifica no caso em apreço. 4. Ordem
concedida  em parte”.  (STJ,  RHC 57.121/SP,  Relª
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Minª  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  v.u.,  j.
20.03.2007; IN 16.04.2007, p. 227)

Da mesma forma, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONSTATADA.
ORDEM  CONCEDIDA.  O  decreto  de  prisão
temporária,  medida  excepcional  que  é,  deverá
estar  sempre  fundado  em  fatos  concretos,  caso
contrário,  constituirá  evidente  constrangimento
ilegal,  sanável  por  habeas-corpus”  (TJPB,  HC
888.2004.001132-1/001,  Rel.  Des.  Nilo  Luis
Ramalho Vieira, DJ 23.09.2004).

“PRISÃO PREVENTIVA – Decretação no limiar da ação
penal,  contra  acusado  primário  e  tecnicamente
primário – Despacho carente de fundamentação, sem
registro  das  situações  concretas  que  motivem
suficientemente  a  sua  adoção  –  Revogação  –
Inteligência dos arts. 12 e 315 do CPP. - Da leitura
minuciosa do decreto de prisão preventiva expedido
em desfavor do paciente, verifica-se não terem sido
indicadas  as circunstâncias  fáticas  a  recomendar a
medida  coercitiva,  equívoco  esse,  data  venia,
insanável, que inquina de nulidade a referida decisão,
pela  ausência  da  fundamentação  necessária  à
decretação da prisão preventiva em questão” (TJPB,
HC  888.2002.004295-1/001,  Rel.  Carlos  Martins
Beltrão Filho, Juiz Convocado, DJ 13.06.2002).

De outra banda, ainda que não seja um vetor decisivo para
concessão  da  liberdade  provisória,  mas  apenas  servindo  como  meio
corroborador, deve-se considerar que o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade
e é possuidor de condições pessoais favoráveis, como se vê nos documentos de
fls.  33-34  e  43-45,  os  quais  demonstram  que  ele  é  primário,  de  bons
antecedentes e tem residência fixa.

Por isso, é de se conceder a ordem, para revogar a decisão
invectivada, cassando, então, seus efeitos, devendo, em razão disso, ser expedido
o competente alvará de soltura apenas para o paciente, se por outro motivo ele
não  estiver  preso,  devendo,  em  contrapartida,  permanecer  os  seus  efeitos
prisionais em relação ao corréu Alex Meireles da Silva.

Ademais, vindo a surgir atitudes do paciente de perturbar, de
qualquer forma, a tramitação normal do feito,  nada impede de que o douto

Habeas Corpus n° 2010955-77.2014.815.0000                                  CMBF - Relator             13/14



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

magistrado singular lance mão, novamente, do decreto de prisão preventiva,
desta feita, com a fundamentação esperada.

Ante  o  exposto,  em  parcial  consonância  com  Parecer  da
douta Procuradoria  de Justiça,  concedo, em parte, a ordem mandamental,
para, rejeitando a tese de trancamento da ação penal, revogar o decreto de
prisão preventiva apenas em face do acusado  Jonathan Henrique da Silva, ora
paciente, por particular ausência de fundamentação.

Expeça-se o competente alvará de soltura somente em favor
do paciente, se por outro motivo ele não estiver preso.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim, Relator, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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 setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014

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

Habeas Corpus n° 2010955-77.2014.815.0000                                  CMBF - Relator             14/14


