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HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
CRIME,  EM  TESE.  DECRETO  PREVENTIVO.
REVOGAÇÃO.  INDEFERIMENTO.
CONSTRANGIMENTO.   INOCORRÊNCIA.
FUMUS  COMMISSI  DELICTI  E  PERICULUM
LIBERTATIS  EVIDENCIADOS.  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA,  QUE  IMPÕE  A
MANUTENÇÃO  DA  SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.  DECISÃO BEM FUNDAMENTADA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Presente  à  espécie  o fumus  commissi  delicti,
configurado na presença da materialidade e dos
indícios  de  autoria,  os  quais  apontam  para  o
paciente  como  um  dos  responsáveis  pelo  fato
criminoso,  não há que se falar  em ausência de
pressupostos para a custódias preventiva.

Havendo  demonstrado  o  periculum  libertatis,
consubstanciado este na necessidade de garantir
a  ordem  pública,  em  face  a  periculosidade  do
agente,  impõe-se a manutenção da segregação
cautelar. 

Não existe ilegalidade ou abuso de poder no ato
exarado  por  autoridade  judiciária  que  indefere
pedido  de  revogação  da  prisão  preventiva,
decretada  com  observância  rigorosa  de  seus
pressupostos(CPP,art.312),  quando  ainda
persistem os motivos que a ensejaram. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em   DENEGAR A ORDEM,  NOS TERMOS DO
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VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus impetrado pelo Bel.  Eduardo Luna

em favor do paciente  Luiz Carlos dos Santos   apontando, como autoridade

coatora, o MM. Juiz de Direito do 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Segundo o impetrante, o paciente  restou capturado por força de

decreto  preventivo  no  dia  13  de  maio  do  corrente,  cuja  fundamentação

asseverou-se na presença da prova da materialidade e de indícios de autoria

do crime de homicidio qualificado, praticado contra  Jobson Vieira, a qual fora

embasada apenas na palavra da esposa da vitima Sra. Patricia da Silva Cruz.

Daí  porque,  afirma  o   causídico  estar  o  paciente  a  sofrer

constrangimento ilegal,  diante a inexistência de fundamentação legal  para a

manutenção  da  custódia  preventiva,  em  face  da  falta  do fumus  commissi

delicti,  bem como do periculum libertatis. Ao  final,  suplica  a  concessão  da

ordem. 

Solicitadas às informações de estilo, a magistrada afirmou, às fls.

99/100,  que inicialmente  os  acusados  Leanderson  Nascimento  da  Costa

Correia e  Thiago  Gonçalves  de  Medeiros  foram  denunciados  por  terem

supostamente,  ceifado  a  vida  de  Jobson  Vieira  Barreto.  Posteriormente,  a

autoridade  policial  representou  pela  prisão  preventiva  do  paciente,  e  após

parecer  do  Ministério  Público,  foi  decretada  a  segregação  cautelar  em

27/05/2014, vindo a ser preso em 13/06/2014. 

Por  fim,  noticiou  a  juíza  que  o  Ministério  Público,  aditou  a

denúncia com relação ao ora paciente, incursionando-o nas sanções do art.

121, § 2º, I e IV c/c art.29 ambos do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls.104/107, opinando
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pela denegação  do ordem.

Posteriormente,  o  impetrante  requereu  juntada da  decisão que

indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar( fls.110/112). 

É o relatório. 

VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver

cessado  o  constrangimento  sofrido  pelo  ora  paciente,  haja  vista  a  falta  de

fundamentação na manutenção da custódia preventiva, em face da ausência

do  fumus commissi delicti, bem como do periculum libertatis. Ao final, suplica a

concessão da ordem.

No entanto,  em que pesem as lançadas razões do impetrante,

não há como acolher a pretensão almejada, pois ao contrário do alegado na

inicial, existe, sim, a necessidade da manutenção da segregação.

Exsurge dos autos que inicialmente, o representante Ministerial

denunciou Leandersson Nascimento da Costa Correia e Thiago Gonçalves de

Medeiros, acusados  de  terem  no  dia  17  de  julho  de  2013,  por  volta  das

16h:30min, na Rua Antonio Antunes de Lima, Bairro Vieira Diniz, nesta Capital,

juntamente com um popular conhecido  pela alcunha  de “Zé da Doda ou Vei” e

outro conhecido pela alcunha de “Neguinho”, por motivo torpe, ceifado a vida

de Jobson Vieira Barreto, incursionando-os  nas sanções do art. 121, § 2º, I e

IV c/c art. 29 ambos do CPB.

Posteriormente,  havendo  indícios  de  autoria,  em  tese,  com

relação  ao  ora  paciente  no  fato  delituoso,  fora  decretada  a  sua  prisão

preventiva, oportunidade em que o representante Ministerial aditou a denuncia,

por infringência ao art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29 ambos do CPB.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois bem! É  sabido que para a decretação da prisão preventiva

faz-se necessário o reconhecimento dos seguintes pressupostos, da prova da

existência  do  crime  e  indício  suficiente  de  autoria,  concernentes  ao  fumus

comissi  delicti,  e  uma  das  hipóteses  do  periculum  libertatis,  a  saber:

conveniência da instrução criminal,  assegurar a aplicação da lei  penal  e de

garantir a ordem pública. 

 O  fumus  commissi  delicti,  consiste  no  juízo  apriorístico  de

viabilidade e probabilidade da ação penal ou mesmo da provável condenação

ao  fim  da  instrução  criminal,  sustentados  pela  prova  da  materialidade  e

indícios suficientes de autoria, capazes de criar no espirito do juiz a convicção

provisória de que o acusado, em tese,  é o autor da infração.

Assim,  cuida-se de suspeita fundada de que o indiciado ou réu é

o autor do fato delituoso, de modo que não é exigida prova plena da culpa,

diante  de  sua  inviabilidade  num juízo  meramente  cautelar,  muito  antes  do

julgamento do mérito.  

Pois bem! Extraí-se dos autos que a magistrada ao decretar a

custódia preventiva do paciente(fls. 59/64), assim fundamentou:

Pelo que já se apurou no procedimento inquisitorial, no
dia  17/07/2013,  na  Rua  Antonio  Antunes  de  Lima,
conjunto  Vieira  Diniz,  bairro,  Jardim  Veneza,  nesta
Cidade,  a  pessoa  de  Jobson  Vieira  Barreto foi
surpreendido  por  alguns  indivíduos  que  efetuaram
diversos disparos de arma de fogo contra ele, que não
resistiu  aos  ferimentos  e  chegou   a  óbito.  Após
investigações chegou-se ao nome de Luiz Carlos dos
Santos como sendo um dos suspeitos. A testemunha
ocular do fato – Patrícia da Silva Cruz – narrou que seu
marido JOBSON VIEIRA BARRETO, estava saindo  de
casa quando foi surpreendido por 04(quatro) indivíduos
surpreenderam-no no portão e começaram a efetuar
disparos de arma de fogo.
O  pai  da  vitima,  João  Gonçalves  Barreto  Filho,
confirma as alegações da testemunha ocular e declara,

Desembargador João Benedito da Silva
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que o acusado estava acompanhado de mais outros
indivíduos conhecidos por  Leanderson,  Thiago e  Zé,
vulgo Véi de Doda.
(…)
A  materialidade  (…).  E o mesmo se diga quanto à
autoria, pois a prova oral já arrecadada aponta para os
investigados como autores da ação que culminou com
a morte do ofendido.”

Como visto, verifica-se na decisão atacada a existência do fumus

comissi  delicti,   diante  a  existência  dos  pressupostos,  ou  seja,   prova  da

materialidade do crime e indícios de autoria, eis que a testemunha ocular do

fato,  Patrícia da Silva Cruz, narrou que a vitima JOBSON VIEIRA BARRETO,

seu  esposo   estava  saindo  de  casa  quando  foi  surpreendido  quando  já

encontrava-se no portão, por 04(quatro) indivíduos, que começaram a efetuar

disparos  de  arma  de  fogo,  ademais,  vale  ressaltar  que  a  sua  palavra,   é

corroborada pelo pai da vitima João Gonçalves Barreto Filho(fl.51).

  Desse modo, verifica-se que os autos revelam que há prova da

materialidade e há indícios  da autoria  imputada ao Paciente,  em relação à

prática da conduta pela qual esta sendo acusado, havendo justa causa para a

ação penal, a qual já foi demonstrada, tendo em vista que a denúncia já fora

recebida, estando o processo na fase da instrução criminal, resultando clara a

presença do requisito do fumus comissi delicti.

Por outro lado, verifica-se que a juíza singular calcou o decreto

prisional na existência de periculum libertatis, consistente na demonstração do

efetivo  risco  da  liberdade  ampla  e  irrestrita  do  paciente,  assegurando-se  o

resultado prático do processo, diante a configuração de  hipóteses insculpidas

no art.312 do CPP.,ou seja, a conveniência da instrução criminal e a garantia

da  ordem pública,  pontuando  às  circunstâncias  concretas  que,  na  espécie,

impõem a segregação do paciente. Vejamos:

No que tange a conveniência da instrução criminal,
mas também quanto a garantia da ordem pública, há
informação  da  autoridade  policial  que  preside  o
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inquérito  que  o  representado  é  considerado
elemento   extremamente  perigoso,  que  causam
pavor  as  pessoas  da  localidade.  O  delegado
inclusive, registrou na representação a dificuldade em
arrecadar  prova  testemunhal,  exatamente  pela
periculosidade do investigado. - fls. 59/64.

Da  decisão  acima  transcrita,  tem-se  que  encontra-se

suficientemente  fundamentada  na  conveniência  da  instrução  criminal  e  na

garantia  da  ordem  pública.  Observo,  que  o  decreto  preventivo  trouxe

componentes significativos a indicar a imperiosidade da custódia preventiva,

principalmente,  em  respaldo  à  garantia  da  ordem  pública,  diretamente

ameaçada pela periculosidade concreta do paciente.

De fato, é válida a decretação da custódia cautelar para a garantia

da ordem pública, ante a periculosidade do acusado, que causam  pavor  as

pessoas da localidade, além da dificuldade de arrecadar provas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Recurso  ordinário  em  habeas  corpus.  Crimes  de
estelionato, formação de quadrilha, falsa identidade e
falsidade  ideológica.  Prisão  preventiva.  Requisitos
autorizadores  elencados  no  art.  312  do  CPP.
Presença.  Fundamentação  válida.  Recurso  não
provido. 
[...] 
3. Esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de
que,  “quando  da  maneira  de  execução  do  delito
sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-
se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer
um  vínculo  funcional  entre  o  modus  operandi  do
suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº
97.688⁄MG,  Primeira  Turma,  Relator:  Ministro  Ayres
Britto,  DJe de 27⁄11⁄09) e de que “a evasão após a
prática  delitiva  é  fundamento  idôneo  para  a
segregação cautelar  para resguardar a aplicação da
lei penal” (HC nº 90.162⁄RJ, Primeira Turma, Relator o
Ministro Ayres Britto, DJe de 29⁄6⁄07), não se podendo
desqualificar como tal a alegada “mudança para local
desconhecido”. 4. Recurso não provido. STF - (RHC

Desembargador João Benedito da Silva
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116946, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe  3.10.2013).

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  GRAVIDADE
CONCRETA.  MODUS  OPERANDI.
PERICULOSIDADE  DO  PACIENTE.  ORDEM
PÚBLICA.  VIA  INDEVIDAMENTE  UTILIZADA  EM
SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  ORDINÁRIO.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  MANIFESTA.  NÃO
CONHECIMENTO.
1. (...)
2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser
reconhecida.  Na  espécie,  a  prisão  preventiva  foi
decretada  para  o  resguardo  da  ordem  pública,  em
razão da gravidade in concreto dos fatos, evidenciada
no modus operandi empregado, eis que, em tese, o
crime  de  homicídio  foi  premeditado,  cometido  em
concurso de agentes, contando com a participação de
um  menor  infrator,    sendo  a  vítima  alvejada  com  
diversos disparos de arma fogo, ao abrir o portão
da  garagem  de  sua  residência  .    Além  disso,  foi  
ressaltado  pelo  juízo  a  quo  a  periculosidade  e
frieza  do  paciente,  consignando,  ainda,  que  há
"informações de que o indiciado está intimidando
as testemunhas", tudo a reforçar a necessidade de
encarceramento  cautelar.     3.  Habeas  corpus  não
conhecido. STJ - (HC 284.152⁄PR, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6T., DJe 24.4.2014).

Assim,  a melhor  análise,  à  evidência,  fica  resguardada ao juiz

natural da causa, que, mais perto dos fatos, pode aquilatar a necessidade de

garantia da ordem pública, com base na periculosidade do crime, circunstância

que não pode ser infirmada nessa via estreita.

Por outro lado,  como se sabe, o pedido de revogação de prisão

preventiva encontra amparo no artigo 316, do Código de Processo Penal, mas

o seu deferimento depende, necessariamente, do desaparecimento das razões

que implicaram na sua decretação como medida de caráter excepcional.

 No caso,  ora em apreço,  a ilustre  autoridade apontada como

coatora motivou  a  sua  decisão,  em  relação  ao  paciente,  no  fato  de  que

Desembargador João Benedito da Silva
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persistem as circunstâncias que fundamentaram o decreto de prisão preventiva

(fls.111/112),  não existindo, assim, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no

ato  exarado por  autoridade judiciária  que indefere  pedido de revogação da

prisão preventiva, decretada com observância rigorosa de seus pressupostos

(C.P.P., art. 312), quando ainda persistem os motivos que a ensejaram.

Dessa forma, evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum

libertatis,  é impositiva a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art.

312 do CPP.

Diante de tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio Alves

Teodósio. Participou do julgamento, além do Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio

Ramalho Júnior.  Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás de Brito

Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e   o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.José Roseno Neto,

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


