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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 2007663-84.2014.815.0000
RELATOR         :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   : José Evanildo Pereira de Lima
PACIENTE        :  Josenildo Nascimento Coelho
IMPETRADO     : Juízo da 1ª Vara Criminal de Campina Grande

PROCESSUAL PENAL. Habeas  corpus.  Meio  inidôneo  para
averiguação de provas e fatos. Prisão preventiva. Ausência de
fundamentação. Inexistência de correlação entre os requisitos
da prisão preventiva e a conduta do acusado. Configuração.
Concessão, parcial, da ordem.

-  Constatada  a  ausência  de  fundamentação  do  decreto
preventivo consistente na inexistência de correlação entre os
requisitos do disposto no art. 312 do CPP e o caso concreto,
impõe-se  o  reconhecimento  da  nulidade  da  decisão  que
decretou a constrição do paciente.

-  À luz do disposto no art. 321 do Código de Processo Penal,
que  regulamenta  o  cabimento  da  liberdade  provisória  para
todas as hipóteses em que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, é dado ao
julgador aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP,  observados  os  critérios  estabelecidos  no  art.  282  do
respectivo Diploma Processual Penal.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em conceder, parcialmente, a ordem, nos termos do voto do Relator, e
em desarrmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus c/c pedido de liminar impetrado por José
Evanildo  Pereira  de  Lima  em  favor  de  Josenildo  Nascimento  Coelho,  sob  o
fundamento de que o paciente foi preso e autuado em flagrante, por vota das 23h15min.,



do dia 06 de junho de 2014, no interior do Bar Drink's, também conhecido como Bar do
Ramos, pertencente ao Sr. Severino Alves de Freitas.

Alega que o paciente foi acusado de atrair à prostituição menor de
18 anos de idade, tendo sido indiciado nas penas do art. 218, B, caput, § 2º, inciso do
Código Penal Brasileiro, estando recolhido na Penitenciária Máxima de Campina Grande.

Assegura  que  o  relatório  de  missão  elaborado  por  policiais  civis
daquela  especializada  demonstra  que  houve  diversas  diligências  no  sentido  de  obter
provas acerca da denúncia, ocasiões que adentraram no Bar referido e nada observaram
no sentido da presença de crianças e adolescentes no local.

Afirma que a prisão do paciente se deu no momento em que atendia
os clientes que bebiam no interior do Drink's Bar, sem ordem judicial, nada tendo sido
encontrado pelos policiais que pudesse incriminá-lo.

Além  disso,  afirma  que  não  é  o  proprietário,  gerente  ou  o
responsável pelo estabelecimento, trabalhando neste apenas como garçom, sem vínculo
empregatício e em regime eventual.

Argumenta  que  as  supostas  vítimas  e  a  genitora  das  mesmas
forjaram mentiras e que os documentos obtidos na residência da vítima são falsos e não
foram percebidos pelos experientes policiais que ali se encontravam, posto que “davam
conta de que as gestações e os nascimentos foram próximos um do outro”.

Reporta-se à dúvidas quanto a idade e filiação das vítimas e que
apesar de tudo, o paciente se encontra preso por um crime que não cometeu.

Afirma  que  o  decreto  de  prisão  preventiva  não  foi  devidamente
fundamentado,  capaz de justificar a  manutenção da custódia provisória do paciente e
ainda, que  “é improvável que o proprietário venha a reabrir o local ao funcionamento
público e menos provável que volte a laborar diante do constrangimento e do sofrimento
porque vem passando no carcere”.

Repisa que não há provas nos autos no sentido de ser o paciente
pessoa  audaciosa  é  detentora  de  personalidade  afeita  ao  cometimento  de  crimes
extremamente  graves,  mormente  porque  é  primário,  somente  respondendo  a  outro
processo por violência doméstica.

Requer, ao final,  a revogação da prisão preventiva e no mérito, a
confirmação da ordem.

Junta documentos (fs.16/59).

O magistrado singular presta informações, juntando documentos, às
fs. 67/96

A liminar foi indeferida ( fs. 99/101).

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina pela denegação da ordem.
(fs. 103/105).



É o relatório

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

A ordem deve ser concedida.

DA ANÁLISE DAS PROVAS

Num primeiro momento, alega o impetrante que não há provas da
conduta do paciente, afirmando que a sua prisão se deu no momento em que atendia os
clientes que bebiam no interior do Drink's Bar. 

Assegura,  ainda,  que  o  réu  não  é  o  proprietário,  gerente  ou  o
responsável pelo estabelecimento, trabalhando neste apenas como garçom, sem vínculo
empregatício e em regime eventual e ainda, que as supostas vítimas e a genitora das
mesmas forjaram mentiras.

Outrossim,  afirma  que  os  documentos  obtidos  na  residência  da
vítima  são  falsos,  reportando-se  a  dúvidas  quanto  a  idade  e  filiação  das  vítimas,
argumentando que o paciente se encontra preso por um crime que não cometeu.

Nesse  contexto,  percebe-se que  pretende  o  impetrante  a  análise
profunda  dos  fatos  e  das  provas,  principalmente  quando  afirma  que  os  documentos
obtidos pela autoridade policial, encontrados na residência do paciente, são falsos.

Ora, é cediço que o habeas corpus não se presta para avaliar as
provas existentes  no processo,  a  não ser  quando há flagrante  ilegalidade aferível  de
plano,  o que não é o caso dos autos,  percebendo-se que pretende o subscritor  uma
revisão profunda dos atos processuais, conforme já decidiu o STJ em caso análogo:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS  1.  CRIME  DE
FURTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NECESSIDADE  DE  EXAME  APROFUNDADO  DAS  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE 3.  RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.  1.  O
trancamento da ação penal, por ser medida de exceção, somente é
cabível quando se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis
de plano, suficientes para o prematuro encerramento da persecução
penal,  o  que  não  ocorre  na  espécie.  2.  No  caso,  é  impossível
reconhecer  como  inequívoca  a  inexistência  de  suporte
probatório  para  apoiar  a  deflagração  da  ação  penal,  pois  o
Tribunal  de  origem  reconheceu  haver  indícios  de  autoria  e
materialidade do crime de furto de energia elétrica e o habeas
corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada
a respeito de provas e fatos. Precedentes. 3. Recurso ordinário a
que se nega provimento. (STJ - RHC: 41781 MS 2013/0351328-2,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
04/02/2014,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
10/02/2014) ”.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA



Por outro lado, argumenta o impetrante que a decisão que decretou
a prisão preventiva  do paciente  não tem fundamentação idônea capaz de justificar  a
custódia preventiva.

Nesse  contexto,  com  razão  o  impetrante.  De  fato,  analisando
detidamente  a  decisão  de  fs.36/40,  verifica-se  que  a  mesma  é  totalmente
desfundamentada, caracterizando verdadeiro constrangimento ilegal, eis que se limitou a
se reportar,  de  forma genérica,  à  conduta  do “acusado (s)”,  sem individualizar  a  sua
atuação na prática delitiva.

Realmente,  constata-se  que  o  magistrado  singular  utilizou-se  de
expressões genéricas e abstratas, esquivando-se de individualizar a conduta do réu no
evento  criminoso  ou  indicar  a  subsunção  de  sua  conduta  aos  requisitos  do  decreto
constritivo, senão vejamos in verbis:

”(...) Compulsando os autos, verifica-se que o (s) acusado(s) foi(ram)
autuado (s) em flagrante delito após ter(em)  praticado em tese o (s)
delito(s)  de  Favorecimento  da  prostituição  ou  outra  forma  de
exploração  sexual  de  vulnerável(...)  Desta  forma,  colocar  o(s)
autuado(s)  em  liberdade  neste  momento,  seria  estimulá-lo(s)  a
cometer  outros  delitos,  pondo  em sério  risco  a  sociedade(...)  não
resta, portanto, a menor dúvida de que a liberdade do(s) autuado(s)
segundo o que noticiam os autos, constitui-se numa ameaça a ordem
pública(...)”.

Ou seja, verifica-se na decisão vergastada, que não houve a devida
correlação entre a conduta do paciente e uma das causas permissivas da decretação da
prisão preventiva, ou seja, não indicou o Julgador a concretude do risco possivelmente
existente com a soltura do paciente, exigências da Lei, amparada pela Jurisprudência, a
exemplo do seguinte aresto oriundo do STJ.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.
PRETENSÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR DA PACIENTE, DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO,
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CLAMOR  PÚBLICO.
FUNDAMENTO INIDÔNEO.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  INOVAÇÃO  DO  AGRAVANTE.
FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O  DECRETO PRISIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Hipótese em que, em Recurso em Sentido Estrito, interposto contra
decisão  que  concedera  liberdade  provisória  à  paciente,  foi
restabelecida, pelo Tribunal de 2º Grau,  a sua prisão cautelar. II. "A
mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de
simples apelo retórico,  bem como relativas à  necessidade de
coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são
aptos  a  embasar  a  medida  restritiva  de  liberdade" (STJ,  HC
243.717/BA, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de
05/09/2012). III.  Não havendo fundamentação idônea, com base
em  fatos  concretos,  quanto  à  necessidade  da  prisão,  com
demonstração  da  existência  de  qualquer  das  hipóteses  que
autorizam a  prisão  preventiva,  deve  a  paciente  ser  posta  em
liberdade. IV. A reiteração delitiva, alegada pelo ora agravante, para
justificar  a  prisão  preventiva  da  paciente  para  garantia  da  ordem
pública,  não integra os fundamentos apresentados pelo Tribunal  a



quo,  para  decretar  a  prisão  da  paciente,  constituindo  inovação.V.
Agravo  Regimental  improvido.(AgRg  no  HC  127.876/MG,  Rel.
Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
04/12/2012, DJe 18/12/2012)

Desse  modo,  reconhecendo-se  que  o  encarceramento  cautelar  é
medida excepcional, somente autorizada quando vislumbrados os requisitos do art. 312
do  CPP,  é  certo  que  a  fundamentação  genérica  do  decreto  de  prisão  não  pode
permanecer como motivo da prisão de Josenildo Nascimento Coelho.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

Note-se, por outro lado, que à luz do disposto no art. 321 do CPP,
que regulamenta o cabimento da liberdade provisória para todas as hipóteses em que não
estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie, é dado ao julgador
aplicar  as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  do  CPP,  observados  os  critérios
estabelecidos no art. 282 do respectivo Diploma Processual Penal.

No  caso  concreto,  as  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,
insculpidas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP (comparecimento periódico do paciente
em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca)  são capazes de, consoante prevê o
art.  282 e seus incisos, assegurar a aplicação da lei  penal, evitar a prática de outras
infrações penais,  além de se adequar aao crime imputado ao acusado, que conforme
ressaltado anteriormente, não autoriza a medida extrema e excepcional da preventiva.

Ante o exposto, concedo, em parte, a ordem de Habeas Corpus, a
fim de, com fundamento no art. 321 c/c os arts. 282 e 319, todos do CPP, conceder a
liberdade provisória do paciente, Josenildo Nascimento Coelho o competente Alvará de
Soltura,  se  por  outro  motivo  não  estiver  preso;  e  aplicar-lhe as  seguintes  medidas
cautelares diversas da prisão:

1.  1.  Obrigação  de  comparecer,  periodicamente,  em Juízo,  no
prazo  e  nas  condições  fixadas  pelo  magistrado  de  primeiro
grau, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, I,
do CPP); e

 
1. 2. Proibição de ausentar-se da Comarca (art. 319, IV, do CPP),

a fim de assegurar a investigação e instrução penal.

Comunique-se ao Juiz de primeiro grau, o inteiro teor do presente
aresto, para conhecimento e fiscalização do cumprimento das medidas cautelares acima
adotadas. 

É o voto.

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Paulo Barbosa de Almeida, 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, 28 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 


