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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS  N.º 2009615-98.2014.815.0000 – 1º Tribunal do Júri  da
Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Eduardo Luna (OAB/PB 14.320)
PACIENTE: João Marcos da Silva Brito

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  CITAÇÃO
EDITALÍCIA. RÉU FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA.
CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O
DECRETRO  CONSTRITIVO.  INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  APLICAÇÃO  DA  LEI.
AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
GRAVIDADE  DO  CRIME  PRATICADO.  ORDEM
DENEGADA.

Nesta  fase  do  procedimento  não  se  exige  prova
plena, bastando meros indícios que demonstrem a
probabilidade de o indiciado ter sido o autor do fato
tido como delituoso.

Estando o processo em plena tramitação, sem que
haja  retardo  por  parte  do  judiciário,  inexiste  o
constrangimento  ilegal  alegado,  impondo-se  a
manutenção do decreto prisional.

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 mandamental, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Eduardo Luna (OAB/PB Nº 14.320), com base no art. 5°,
LXVIII, da Carta Magna, c/c os arts. 647 e 649, todos do CPP, em favor de JOÃO
MARCOS DA SILVA BRITO,  denunciado pela prática,  em tese, de homicídio
previsto no art. 121 do Código Penal, em face da vítima Jerônimo Torquato de
Araújo.

Consta  dos autos  que o paciente,  juntamente com Marcelo
Araújo da Silva,  usando de arma de fogo assassinou a  vítima,  no  dia 17 de
janeiro de 2013, por volta das 16horas, no bairro das Industrias, nesta Capital.

Aduz  o  impetrante,  em  sua  inicial,  que  não  há  motivação
suficiente  para  a  manutenção  do  decreto  prisional  do  ora  paciente,  eis  que
encontra-se  preso  desde  29/01/2014,  sob  o  argumento  da  “necessidade  de
assegurar-se a aplicação da lei penal material, bem assim em face do mister de
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resguardar-se  a  ordem  pública,  invocando-se,  para  o  acautelamento  de  tais
escopos, a norma defluente do art. 312, caput, do Código de Processo Penal” (fl.
03).

Desse modo, pugna pela concessão da ordem, para  invalidar
o decreto preventivo, ante as razões ali expostas.

Como na presente ordem não consta pedido liminar, solicitei
as  informações de estilo, as quais foram apresentadas as fls. 57, constando o
decreto  preventivo  foi  aplicado  quando  da  suspensão  processual,  ante  a  não
localização do paciente, citado por edital. Foi dito, ainda, que após o cumprimento
do mandado de prisão, o réu ingressou com pedido de revogação desta, sendo
indeferido  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial.  Atualmente,  os  autos
encontram-se aguardando a realização de audiência designada para o próximo
dia 04/12/2014.

Ato  contínuo,  os  autos  foram  remetidos  ao  crivo  da  douta
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer opinando pela denegação da ordem (fls.
59/62).

É o que se tem a relatar.

VOTO:

Pretende o impetrante a  concessão da ordem em favor  do
paciente, que se encontra preso desde janeiro do ano em curso, por força do
decreto prisional, ora atacado.

Vislumbro  presentes  os  requisitos  capazes  de  ensejar  a
manutenção  da  prisão  preventiva,  ao  contrário  do  que  alega  o  impetrante.
Inexiste  qualquer  forma de  constrangimento  ilegal,  eis  que  os  autos  seguem
tramitação  normal,  com  audiência  de  instrução  designada  para  dezembro
próximo. Logo, razão não há para a revogação da mesma.

Existem  provas  suficientes  nos  autos  da  materialidade
delitiva, bem como, indícios de autoria imputados ao ora paciente.

Ademais,  nesta  fase  do  procedimento  não  se  exige  prova
plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade do indiciado ter
praticado o crime a ser apurado. 

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 121 C/C O ART. 14, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RELAXAMENTO
DA PRISÃO TEMPORÁRIA.  O  IMPETRANTE  QUESTIONA
AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E DEFENDE
NÃO  SER  SUFICIENTE  PARA  MANTER  A  CUSTÓDIA
TEMPORÁRIA  DA  PACIENTE,  ALÉM  DE  RESSALTAR  AS
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS  DA  MESMA.  POR
FIM,  REQUER  A  SUBSTITUIÇÃO  DA  MEDIDA  PELAS
CAUTELARES  DO  ART.  319,  DO  CPP.  Informações
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esclarecem  tratar-se  de  inquérito  policial  de  nº
3155/2013, no qual a autoridade policial representou e o
MP  ratificou  pela  prisão  da  paciente,  sendo  esta
determinada,  com cumprimento  em  05/08/2014,  data
em que foi detida a indiciada, conforme comunicado ao
juízo pelo julgador de piso por via telefônica. Assim, o
prazo  da  prisão  temporária  permanece  íntegro  até  o
próximo dia 05 do corrente mês. Observa-se no caso,
que não há qualquer ilegalidade a ser sanada no decisum
a quo, considerando que o crime imputado à paciente é
gravíssimo,  perpetrado  contra  a  sociedade,  com  pena
máxima  de  reclusão  superior  a  quatro  anos  e  que
nenhum fato novo foi apresentado com vistas a alterar a
motivação que ensejou o Decreto prisional. Ademais, a
liberdade prematura poderá obstar as investigações e o
andamento normal de uma futura ação. Consta da fac
ora  consultada,  que  a  paciente  responde  a  dois
processos crimes por tentativa de homicídio e outro por
porte  de  arma.  A  fundamentação  do  decisum  está
correta  como  se  confere  nos  autos.  Na  verdade,  a
jurisprudência assevera que não se exige fundamentação
exaustiva,  sendo  suficiente  que  o  Decreto  constritivo,
ainda que de forma sucinta, analise a presença, no caso,
dos  requisitos  legais  ensejadores  da  prisão  cautelar.
Correta  a  manutenção  da  prisão  diante  das  condições
pessoais desfavoráveis da paciente. Medidas diversas da
prisão  não  se  mostram  adequadas  diante  das
circunstâncias  apontadas  e  da  inalterabilidade  das
circunstâncias  que  autorizaram  a  prisão  temporária.
Ausência  do  constrangimento  ilegal  apontado.  Ordem
denegada.  (TJRJ;  HC  0039482-62.2014.8.19.0000;
Oitava  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Suely  Lopes
Magalhaes; Julg. 01/09/2014; DORJ 03/09/2014).

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PROCESSUAL  PENAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DA  CONDUTA.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE
EVIDENCIADA  PELO  MODUS  OPERANDI  DO  DELITO.
CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
NECESSIDADE  DE  RESGUARDAR  A  VÍTIMA
SOBREVIVENTE  E  OS  FAMILIARES  QUE  FORAM
ARROLADOS  COMO  TESTEMUNHAS.  MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os julgadores, nas
decisões  impugnadas,  demonstraram,  com  base  em
elementos  concretos,  a  pertinência  da  manutenção  da

HC 2009615-98.2014.815.0000



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

prisão  cautelar  sub  judice  para  a  garantia  da  ordem
pública,  nos  exatos  termos  do  art.  312 do Código de
Processo  Penal,  sobretudo  em  razão  da  especial
gravidade da conduta e da real periculosidade do agente,
evidenciadas pelo modus operandi do delito. 2. No caso,
conforme ressaltou o juízo processante, o crime causou
enorme comoção social,  diante da extrema brutalidade
empregada pelo denunciado que, utilizando meio cruel e
recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, desferiu
vários  golpes  de  faca  contra  seus  próprios  genitores,
matando seu pai e lesionando gravemente sua mãe, que
sobreviveu  apenas  porque  conseguiu  trancar-se  em
outro  cômodo  do  apartamento  e,  logo  em  seguida,
recebeu  atendimento  médico.  3.  A  prisão  preventiva
revela-se, ainda, conveniente à instrução criminal, a fim
de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente
e de parentes que foram arrolados como testemunhas na
denúncia,  tendo  em  vista  o  comportamento  violento
demonstrado pelo acusado. 4. Recurso desprovido. (STJ;
RHC 48.213; Proc. 2014/0125957-5; RJ; Quinta Turma;
Relª Minª Laurita Vaz; DJE 02/09/2014)

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  Prisão  preventiva.
Alegada  desnecessidade.  Ausência  dos  requisitos
autorizadores.  Inocorrência.  Segregação  devidamente
motivada. Presença dos requisitos do art.  312 do CPP.
Falta de fundamentação. Decreto preventivo esteado na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução
criminal e na aplicação da Lei penal. Manutenção que se
impõe.  Condições  pessoais  favoráveis.  Irrelevância.
Ordem denegada. Não se ressente de falta de motivação
a decisão que aponta, de forma minudente, as razões
que  recomendam  a  segregação  provisória  do  agente,
mormente pairando sobre ele indícios da prática do crime
de homicídio tentado e consumado. Diante da certeza da
existência do delito e de veementes indícios de autoria, e
ainda,  configurada  a  ocorrência  de  qualquer  das
hipóteses que autorizam a prisão preventiva (arts. 311 e
312,  do  cpp),  tem-se  por  correta  a  sua  decretação,
fundada na necessidade da segregação para assegurar a
aplicação  da  Lei  penal,  a  conveniência  da  instrução
criminal e a garantia da ordem pública. - a jurisprudência
é  iterativa  no  sentido  de  que  as  condições  pessoais
favoráveis  do  réu  não  são  garantidoras  de  eventual
direito subjetivo à liberdade provisória, se a necessidade
da prisão processual  é motivada por outros elementos
dos autos, à luz do art. 312 do CPP. Ordem denegada.
(TJPB;  HC  2004996-28.2014.815.0000;  Câmara
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Especializada Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de Brito  Pereira
Filho; DJPB 03/07/2014; Pág. 27).

Satisfeitos, portanto, os requisitos relativos que constituem o
que se poderia chamar de  fumus delicti, ou a aparência do delito, que devem
estar presentes em toda e qualquer prisão provisória, não há que se falar em
constrangimento ilegal, sobretudo, quando há regular tramitação processual.

Isto  porque  a  conduta  atribuída  ao  paciente  é  por  demais
grave, já que está sendo acusado de assassinar a vítima Jerônimo Torquato de
Araújo, mediante uso de arma de fogo, conforme consta das peças colacionadas.

Assim,  a  segregação  cautelar,  medida  extrema que implica
sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do  princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência,  deve  se  fundar  em  razões  que
demonstrem  a  permanência  dos  motivos  ensejadores  do  citado  decreto
preventivo.

Dessa  forma,  estando  a  decisão  suficientemente  motivada,
bem como inexistindo ausência de fundamentação, tampouco excesso de prazo,
perde consistência a alegação de constrangimento ilegal. 

Contudo,  recomendo  ao  douto  magistrado,  que  antecipe  a
data  da  audiência  designada  para  dezembro  próximo,  como  forma  de  evitar
inconformidades  futuras,  dando  maior  celeridade  processual  a  presente  ação
penal.

Finalmente,  consoante  entendimento  dos  Tribunais
Superiores,  as  condições  subjetivas  favoráveis  do  paciente,  tais  como,
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a custódia
cautelar, quando presentes os seus pressupostos legais, como se verifica no caso
em tela.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 59/62,
ressaltou que  “foi imputado ao paciente o cometimento do delito de homicídio
doloso.  Vale  ressaltar  que  a  gravidade  do  crime  revela  a  necessidade  a
segregação  cautelar”  (fl.  60),  desse  modo  “resta  evidente  que  o  paciente
representa risco iminente à ordem pública. Todavia sua efetiva participação ou
eventual absolvição deverá ser apreciada pelo magistrado a quo no momento
devido, quando da prolação da sentença” (fl. 62).

Fiel  a  essas  considerações  e  a  tudo  mais  que  dos  autos
consta,  DENEGO a ordem, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho, Relator,
e Arnóbio Alves Teodósio. 
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Presente aos trabalhos 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, em
18 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 19 de Setembro de 2014.

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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